TÜRK KIZILAYI TARİH DİZİSİ
Türk Kızılayı, Türk halkının dünyaya uzattığı merhamet eli olarak yaklaşık bir buçuk asırdır ulvi bir görevi büyük bir özveri
ile yerine getirmektedir. Kurulduğu 1868 yılından bu yana
halkımızın ve özellikle yakın coğrafi komşularımızın başına gelen her türlü felakette görev alan ve tarihe tanıklık eden Türk
Kızılayı,maalesef bu tanıklığını ilgililere ve yeni nesillere taşıyacak çalışmaları ihmal etmiştir.
Elbette ki yapılan her türlü yardım çalışmasının yazışmaları Türk
Kızılay arşivlerindeki yerlerini almıştır. Ancak bu çalışmaları arşivlerden kurtarmak ve yardımlaşma duygusunun cisimleşmiş
hali olan Türk Kızılay’nı anlatacak eserler haline getirmek bizler
için tarihi bir görev olmuştur.
Bu görevi yerine getirebilmek amacıyla bir çalışma başlatılmıştır. Türk Kızılayı Kitaplığı olarak adlandırılan bu çalışmada ilk
olarak Kızılayı’mızın tarihine ışık tutaca belgelerin kitaplaştırılması hedefleştirilmiştir. Zaman içinde ise güncel çalışmalar
kitaplaştırılacaktır. Türk Kızılayı, tarihi tanıklığıyla dünün daha
iyi anlaşılmasında, bugünün bu bilgiler ışığında değerlendirilmesinde ve geleceği planlarken ulusumuzun geçirdiği acılı sürecin
bilinmesinde büyük yarar görmektedir.
Türk Kızılayı Kitaplığı serisinin oluşumuna fikirleri ve emekleriyle destek veren herkese teşekkürü bir borç biliriz.
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ÖNSÖZ
Merhaba ;
İnsanlık kendi tarihini yazarken hiç şüphesiz yaşanmışlıklardan
beslenir ve kabul etmeliyiz ki kaçınılmaz olarak her tarih çalışması
subjektif öğeler de taşır.
Çok değerli bilim adamımız Sayın Doç. Dr. Ulvi Keser’in çalışmasını inceledikten sonra memnuniyetle gördüm ki; sevgili hocamız tam bir belgesel tarih çalışması yapmış ve subjektivizmi sıfır
noktasına yaklaştırmıştı.
Kurumsal kimliğin oluşmasında bu tür çalışmaların ne kadar
önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu açıdan bakıldığında bu eserin hem kurumumuza hem de insanlığın ortak tarihine değer katacağından hiç şüphem yok.
Komşu Yunanistan’da İkinci Dünya Savaşı sürecinde yaşanan
büyük kıtlık ve kitlesel ölümler karşısında ‘‘Kurtuluş’’ n gemisiylesefer üstüne sefer yapan Türk Kızılayı açısından bu çalışma ayrı bir
değer de taşımaktadır.
Hatırlatmakta yarar var;
İkinci Dünya Savaşı sürecinde Atina ve Selanik gibi büyük şehirlerde günde ortalama 3.000 kişi açlıktan ölürken, bu duruma bütün
dünya seyirci kalmış ve tam da bu noktada harekete geçen, savaşın
sonuna kadar yardım çabalarını sürdüren ve kendi kıt imkanları
içindee dost ve komşu Yunanistan’a yardım elini uzatan tek bir ülke
Türkiye olmuştu.. Üstelik Milli Mücadele’den sadece 18 yıl sonra...
Yani acılarımız çok tazeyken henüz...
Bu kitabı herkes okumalı, zenginleşen sadece Türk Kızılayı Kütüphanesi yayınları deği, bilgilerimiz de olmalı..

Yakın tarihimize ışık tutan bu çok kıymetli çalışması için Sayın
Keser’e bir kez daha teşekkürlerimi iletirken, siz okurlarımızın da
okuduklarını çevreleriyle paylaşmalarını temenni ediyorum.
Tekin Küçükali
Kızılay Genel Başkanı
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SUNUŞ
Öncelikle ve hemen belirtilmelidir ki bu çalışma sadece belli
bir dönemin gün ışığına çıkarılması meselesi değildir. İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasının hemen ardından İtalyanların saldırısına
uğrayan; ancak bütün dünyayı şaşırtan bir direniş göstererek ülkelerini savunan ve İtalyanları geri püskürten Yunanların yaşayacağı
trajedinin başlangıcı da işte tam da bu zamana denk gelir. İtalyan
lideri Mussolini’nin hemen hiç yorulmadan ve kolayca işgal edeceğini ve ardından Alman lideri Hitler’e hediye etmeyi düşündüğü
Yunanistan’la ilgili bu plan İtalyanlar açısından tam bir bozgunla
biter; ancak bu durum Yunanistan için de felaketin başlangıcı olur
ve neredeyse Yunanistan’ın nüfusu kadar askeri gücü olan Almanya bu durumu bir itibar meselesi olarak görerek derhal Yunanistan’a
saldırır. Yunanların bu saldırı karşısında yapabilecekleri pek de bir
şey olamaz ve ülke bir süre sonra koşulsuz teslim olmak zorunda
kalır. Böylece Nisan 1941 tarihinden itibaren Yunanistan Alman
işgaline girer ve savaş sonunda yaşayacağı iç savaşla birlikte bütün
altyapısı tahrip olmuş, ülke nüfusunun büyük bir kısmı savaşta hayatını kaybetmiş, ekonomisi sıfırlanmış bir halde yaşama savaşına
devam eder. Alman askerlerinin Yunanistan’da yeraltı zenginliklerinden kullanacakları masa ve sandalyeye kadar ellerine geçen her
şeye el koymaları, savaş ekonomisi içerisinde gerek Yunan hükümetinin gerekse Almanya’nın bastığı karşılıksız ve doğaldır ki değersiz
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sözde paralar sonucunda enflasyon ve hayat pahalılığının akıllara
ziyan noktalara fırlaması, tarım dâhil ülkede üretimin neredeyse tamamen bitmesi ve özellikle ithalatla ayakta kalan ülkeye uygulanan
ambargolar nedeniyle bir tek toplu iğnenin bile girmesine müsaade
edilmemesiyle Yunanistan yaşanmaz bir ülke haline gelir. İtalyan
saldırısıyla başlayan ve hemen ardından Alman saldırıları ve işgaliyle devam eden süreçte her iki işgalci ülkenin Yunanistan üzerinde ekonomiyi tamamen tahrip etmek ve Yunan halkını psikolojik
olarak ezmek gibi son derece tehlikeli ve savaş dışı stratejileri söz
konusudur. Bu noktada gerek Mussolini gerekse Hitler Yunanistan’a
saldırı aşamasında öncelikle ülkenin tarımsal üretimini, tarlaları,
çiftlikleri ve ülkeyi ayakta tutacak dinamikleri hedef alır ve bunların
tamamıyla tahrip edilebilmesi amacıyla da bütün askeri gücünü bu
bölgeye yığar. Çiftliklerin tahrip edilmesi, küçük ve büyükbaş hayvanların telef olması, ekecek tohumluk kalmaması, işgalin ardından
İngiltere’nin bölgeye uyguladığı ambargo, Almanların balıkçılık
yapılmasına dahi müsaade etmemesi ve ülke ihtiyacının büyük bir
kısmını karşılayan buğday ithalatına ise hiçbir zaman müsaade edilmemesi sonrasında ülkede yıkım başlar. İtalyanlar karşısında büyük
bir direnç gösteren Yunanların bu gücünü kırabilmek amacıyla özellikle Almanların buldukları ve savaş sonuna kadar da uyguladıkları
strateji ülkenin açlık ve yetersiz beslenmesi üzerine yerleştirilmiş
insanlık dışı bir strateji olur. Bütün dünyanın seyrettiği ve yardım
edeceği düşünülen ülkelerin bile parlamentolarında sadece konuşmak ve hiçbir işe yaramayan kararlar çıkartmakla meşgul olduğu
günlerde ön plana çıkan tek ülke ise Türkiye olacaktır.
Savaşın acı yüzü ise özellikle 1941 yılından itibaren kendisini
göstermeye başlar ve ülke yakın tarihine Büyük Açlık Dönemi olarak geçen korkunç bir devreye girer. Binlerce yunan vatandaşının
bir dilim ekmek bulabilmek amacıyla sokaklarda çöp tenekelerini
karıştırdıkları, ölmüş hayvanlardan bile medet ummaya başlamala-
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rı, park ve bahçelerdeki otlarla beslenmeye çalışmaları sıradan görüntüler haline gelir. Sokaklarda açlıktan ve yetersiz beslenmeden
dolayı hayatını kaybeden insanların cesetleri üst üste yığılmış veya
bir köşeye atılmış durumdadır ve bu manzara Yunanlar artık sıradan
ve alışıldık bir görüntü olarak değerlendirilmektedir. Özellikle Atina, Pire ve Selanik gibi büyük şehirlerde ölüm oranları ise çok daha
fazladır ve Yunanların yardım taleplerine dünyanın hiçbir ülkesinden uzun süre cevap gelmez. Yunanistan’ın hamisi olarak kabul edilen İngiltere bile Alman işgalinin hemen ardından Yunanistan’daki
askeri gücünü çeker ve bölgede uygulamaya başladığı ambargoyla
Yunanistan’ın ıstırabını bir kat daha arttırır. Burada özellikle belirtilmesi gereken bir başka acı nokta ise Türkiye’nin Kızılay vasıtasıyla bu ülkeye yaptığı yardımları götüren başta Kurtuluş gemisi olmak
üzere Dumlupınar, Tavil, Adana, Tunç, Konya gibi pek çok gemi bu
insanlık görevine devam ederken İngiltere’nin Akdeniz’de seyreden
ve Yunanistan’a yiyecek ulaştırmaya çalışan Yunan teknelerine saldırarak onları batırmasıdır. İngiltere’de Avam Kamarası ve Lordlar
Kamarası’nda dahi çok sert tepkilere neden olan Yunanistan’a uygulanan bu İngiliz ambargosu ise bütün protestolara ve Yunanistan’ın
yardım çığlıklarına rağmen özellikle Ekonomi Bakanı Dalton’un
katı ve uzlaşmaz siyaseti nedeniyle sonlandırılmaz ve binlerce Yunan vatandaşı açlığa mahkûm olur.
Yunanistan’ın bu acılı ve son derece trajik durumu karşısında bir
şeyler yapma gayretine giren ve elinden gelenin fazlasını yapan tek
bir ülke vardır ve o da Türkiye’dir. 15 Mayıs 1919 tarihinde Batı Anadolu bölgesini işgal eden ve bu işgalini 9 Eylül 1922 tarihine kadar
devam ettiren Yunanistan kendi tarihine “Küçük Asya Felaketi/Asia
Minor Disaster” olarak geçen dönemin sonunda Anadolu’yu terk
edip gitmek zorunda kalırken geride binlerce masum insanın kanını
ve evlerinden, yurtlarından olmuş binlerce masum Türk insanı bırakır. Anadolu topraklarında yaşanan bu facia ve kıyımın üzerinden
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sadece 17 yıl geçmiş durumdadır ve Anadolu insanının yaşadıklarını bu sefer Yunan halkı yaşamaktadır. İkinci Dünya Savaşı patlak
verdiğinde savaşın acı sonuçlarını ve bir ülke için ne kadar zor ve
çetin bir dönem olacağını yakından bilen İsmet İnönü’nün son derece ince ve takdire şayan dış politikası sonrasında Türkiye zor da olsa
savaş dışında kalmayı başarırken Yunanistan için aynı şeyleri söylemek mümkün olmaz. Kolay lokma olarak gördüğü Yunanistan’a
saldırmakta bir an bile tereddüt etmeyen İtalya beklemediği ve ummadığı bir darbe sonrasında Yunanistan’ı terk etmek zorunda kaldığında ülkeyi işgal için Almanya çoktan sıraya girmiş durumdadır.
Türkiye Cumhuriyeti devleti ise bir yandan savaş dışında kalabilmek için uluslararası alanda bin bir türlü manevralar içine girerken
bir yandan da oldubitti bir durum yaratarak Türkiye’yi doğrudan
savaşın içine sürüklemek için yapılan pek çok ince planlamayla karşı
karşıya gelmektedir. Bu bağlamda dış politikada Türkiye üzerindeki
baskılarını iyiden iyiye arttıran savaş taraflar askeri alanda da farklı
gayretlerin içine girerler ve Türkiye’yi savaşa sokabilmek amacıyla
Türkiye sınırları içerisinde ve özellikle Türk karasularına yapılan
değişik kara ve hava saldırıları, bu noktada savaşan ülkelere mensup
olan çeşitli cephelerden kaçarak Türkiye’ye sığınmak isteyen askeri
mültecilerin Türkiye’ye gelmeleri, savaşın en yoğun ve şiddetli bir
şekilde yaşandığı günlerde bazen mecburiyetten bazen de kasıtlı
olarak müttefik savaş uçaklarının veya savaş gemilerinin Türk havaalanlarına veya limanlarına gelmeleri gibi son derece tahrikkâr
girişimler söz konusu olur. Türkiye’nin bütün bu yıpratıcı girişimler karşısında son derece ihtiyatlı ve hassas bir politika takip etmesi,
ayrıca olayları sağduyuyla karşılaması ve bütün yaşananlara rağmen
soğukkanlı tepkiler vermesi nedeniyle gerek siyaset alanında gerekse askeri alanda yapılan bu kışkırtıcı girişimler sonuçsuz kalır.
İşte bu noktada özellikle 1821 Mora İsyanıyla birlikte özellikle
Batılı devletlerin çıkar hesapları içerisinde kendisine yer bulan Yu-
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nanistan o günden itibaren hep sıcak tuttuğu ve bugün bile vazgeçmediği Megali İdea rüyasından vazgeçmezken Türkiye ise bütün
dünyaya ders olacak nitelikte büyük bir devlete ve devlet geleneğine
sahip köklü bir ulusa yakışır şekilde geçmişi unutup Yunanistan’a
yardım elini uzatmaktan çekinmez ve bu konuda en ufak tereddüt
bile göstermez. Burada özellikle belirtilmesi gereken en önemli husus ise savaşın bittiği tarihten sonra bile ve neredeyse 1939-1949
döneminde Yunanistan’a yardım eden tek ülkenin Türkiye olmasıdır. İkinci Dünya Savaşı başladığında henüz çiçeği burnunda ve
sadece 17 yaşında genç bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti devleti
“Kızılay’ımız için ona dünyanın takdir ve hayranlığını çekecek ulvi
bir vazife”1 kabul ederek geçmişi geçmişte bırakma stratejisini dost
ve düşman herkes en güzel dersi vermek ve örnek olmak suretiyle
son derece başarılı bir şekilde uygulayarak önce İtalyanların ve hemen ardından da Almanların işgaline uğrayan Yunanistan’a undan
şekere, yağdan peynire, etten soğana her türlü gıda maddesinden
sağlık malzemelerine ve ilaca, battaniyeden patatese, kısacası insani
yardımdan askeri yardıma kadar çok geniş bir yelpazede yardımlarına aralıksız devam eder. Her ne kadar Türkiye savaş dışında kalmış
olsa da Türkiye’de de şartların son derece yerinde olduğunu söylemek ise mümkün değildir. Kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan
genç Türkiye Cumhuriyeti devletinin 1929 yılında yaşanan ve bütün dünyayı sarsan ekonomik kriz sonrasında yavaş yavaş kendisini toparlamaya başladığı, ülkede savaşa hazırlık amacıyla girişilen
kısıtlamalar neticesinde kaçınılmaz olarak ortaya çıkan karaborsa
ve kıtlık dönemlerinin ekonomik gücünün son derece kısıtlı olduğu
ve ülkenin altyapısı, sanayi gücü ve ekonomisinin ancak kendisine
yetecek ölçülerde olduğu göz önüne alınacak olursa yardım faaliyetlerinin inanılmazlığı çok daha net iyi anlaşılacaktır. Savaş ekonomisinin ve her an savaşa hazırlık anlamında Türkiye de savaş sonuna
1- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Yunus Nadi tarafından Ali Rana Tarhan’a gönderilen
7 Teşrinisani 1941 tarihli yazı.
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kadar hep teyakkuz durumundadır ve özellikle ekonomik sıkıntılar
ülkenin hemen her köşesinde yakından hissedilir; ancak dönem İsmet İnönü’nün ifadesiyle “çocukların aç kaldığı fakat babasız bırakılmadığı” dönemdir.
Burada bahsedilmesi gereken bir başka önemli husus ise
Anadolu’da verilen Milli Mücadele sonrasında Mustafa Kemal
Atatürk’ün Misak-ı Milli ile sınırları çizilmiş olan Türkiye’nin barış
yanlısı bir ülke olduğunu göstermek ve özellikle komşularla iyi ilişkiler içerisinde olmak amacıyla Yunanistan’a dost elini uzatmasıdır.
Savaşın bir ülke için ne anlama geldiğini çok iyi bilen ve yakından
yaşayan gerek Atatürk gerekse Venizelos’un atılan adımları boşa
çıkarmamasıyla iki devlet adamının dostluğu hemen ardından iki
ülke ilişkilerini de bambaşka ve tahmin edilemez noktalara getirir.
1930’lu yıllara kadar Megali İdea düşüncesi çerçevesinde Büyük Yunanistan Krallığı peşinde koşan ve İstanbul’dan bütün Trakya’ya,
Ege Denizi’nden Batı Anadolu bölgesine kadar son derece geniş bir
coğrafyada hayalî bir hükümranlık peşinde koşan Venizelos’un olgun ve ileriyi gören bir devlet adamına yakışır hareket ederek bu
düşüncelerden vazgeçmesi ve ülkesinin büyüyüp gelişmesini başka
ülkelerin topraklarını alarak değil ülke sınırları içinde ekonomik
büyüme olarak yapmaya başlamasıyla Türk-Yunan dostluğu da gelişir ve sağlam temellere oturur. Türkiye’nin açlıktan inim inim inleyen Yunanistan’a yardım konusunda tereddütsüz ve koşulsuz çabalarının temelinde de bu dostluk bağlarının izleri bulunmaktadır.
Yunanistan’ın işgal döneminde yaşadıkları göz önüne alınabilirse
–ki bu son derece zor ve güç bir iştir.- Türkiye’nin yardımlarının ulviliği de kendiliğinden ortaya çıkar.
Bütün bu yaşananlara rağmen bugün gelinen noktada Türkiye’nin
karşılaştığı bütün uluslararası sorunların arkasında Yunanistan’ın
bulunması ise son derece düşündürücüdür. Megali İdea düşüncesinden terörizmin desteklenmesine, dünyanın dört bir yanında fa-
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aliyette bulunan ve Türkiye’nin Karadeniz bölgesinde sözde Pontus
Krallığı kurmayı hedefleyen 176 Pontus Federasyonuna, Türkiye’nin
Avrupa Birliği üyeliği müracaatından Kıbrıs konusuna kadar bütün
sorunlarda Yunanistan sorunlara hep Türkiye’nin aleyhinde olmak
üzere müdahildir. Böylece 1930’lu yıllarda Mustafa Kemal AtatürkVenizelos yakınlaşmasıyla başlayan Türk-Yunan dostluk dönemi
maalesef yine Yunanlı devlet adamlarının siyasi çıkar hesapları içine
girmeleri nedeniyle süreç içerisinde süreklilik kazanamamıştır. Bu
noktada Batı Trakya’daki Türk azınlık hakları, Ege Denizi kaynaklı
olmak üzere 12 Mil, FIR Hattı, Ege’de hava sahasının kullanılması,
Kıta Sahanlığı, Patrikhane ve Ekümenik konusu, adaların silahlandırılması/silahsızlandırılması, Kardak gibi adacıkların tahrik unsuru olarak kullanılması, KKTC’nin uluslararası alanda tanınması,
Türkiye’nin AB üyeliği konularında ortaya çıkan engel hep Yunanistan olur. Türkiye’nin kendi yaşadıklarından sadece 17 yıl sonra saatlerce kuyrukta bekledikten sonra alınabilen günde sadece 6 gram un
istihkakı ile yaşamaya çalışan, günler önce ölmüş bir atın leşinden
bile yiyecek et koparmaya çalışan, çöplüklerde pislikleri karıştıran,
dağlardan toplayabildikleri otları yiyen, Alman askeri tarafından
yenilen bir tek zeytin tanesinin çekirdeğini alabilmek için saatlerce
bekleyen insanların yaşadığı Yunanistan’ın bütün bu olup bitenleri
unutması veya en azından hatırlamaması son derece üzücüdür. Öte
yandan hiçbir ülkenin yardım etmediği, yardıma cesaret edemediği
bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti devleti geçmişin kötü izlerini bir
kalemde silerek “dost ve komşu” olarak nitelendirdiği Yunanistan’a
hiçbir beklenti içerisine girmeden, sadece insani yardım amacıyla ve geçmişin hesabını yapmadan yardıma koşmaktan çekinmez.
Türkiye’nin devlet olarak Kızılay Genel Müdürlüğü vasıtasıyla başlattığı resmi yardım faaliyetleri yanında Türk insanının içten, samimi, yardımsever duygularını ön plana çıkartan, düşenin yanında
ve koruyucusu olduğunu gösteren son derece güzel örnekler de söz
konusudur. Türkiye’de postacıların Yunan meslektaşlarına, Türk
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parlamenterlerinin Yunan parlamento üyelerine, Türk balıkçıların
Pireli balıkçılara, Türk doktorların Yunanistan’daki sağlık çalışanlarına, Türk gazetecilerin Yunan gazetecilerine, demiryolcuların
Atina’daki meslektaşlarına, İstanbul ve Ankara Belediyesi çalışanlarının aynı şekilde Yunanistan’daki belediye görevlilerine, ayrıca çeşitli Türk üniversitelerinden işgal altındaki Yunanistan’daki
meslektaşlarına ve öğrencilere yaptıkları insani yardımlar gibi pek
çok farklı yardım girişimi de söz konusudur. Bu durum Türkiye’den
Yunanistan’a yapılan ve iki ülke arasında bir sevgi, dayanışma ve yardım köprüsü oluşturan bu girişimlerin bütün Anadolu’yu kapsadığını ve herkesin bu yardım çalışmalarına gönülden destek verdiğinin
de güzel bir örneğidir. Ayrıca özellikle Ege ve Akdeniz sahillerinde
yaşayan Türk insanının da adalardan kaçıp gelen Yunanlara yaptığı
gönülden yardımlar ve bu insanlara kapılarını ardına kadar açması
da üzerinde durulması gereken takdire şayan asil davranışlar arasındadır. Şüphesiz İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye savaşa girmemekle birlikte savaş ekonomisinin acı sonuçlarını çekmeye devam
etmektedir; ancak özellikle Kızılay vasıtasıyla dünyanın dört bir
yanında farklı insani yardım faaliyetlerine imza atmaktan ve bütün
dünyanın takdirlerini kazanmaktan da geri kalmaz. İtalya ve İngiltere gibi hasım iki ülkenin Kızılhaç vasıtasıyla esir mübadelesi konusunda tarafsızlığına güvenilebilecek ve bunu gerçekleştirebilecek
sağlam bir altyapıya sahip ülke aramaya başladıklarında akıllarına
gelen ilk ülkenin Türkiye olması ve Mersin ve İzmir’de yapılan esir
mübadelelerinin son derece başarılı geçmesinin ardından taraf ülkeler tarafından gerek Kızılay gerekse Türkiye’nin gösterdiği özen,
itina, tarafsızlık politikası ve esirlerin karşılaştıkları sıcak ortamla
ilgili olarak teşekkür mesajlarının yayımlanması gayretlerin boşuna
gitmediğinin de göstergesidir. Ayrıca savaşan ülkelerin çeşitli yerlerdeki esir kamplarında tutulan binlerce esirle ilgili olarak başta haberleşme olmak üzere aileleri ve Kızılhaç vasıtasıyla çeşitli yiyecekler
ve giyecekler gönderilmesi çalışmalarında, ayrıca Paskalya Yortusu,
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Noel gibi özel günlerde bu esirlere gönderilecek çeşitli hediyelerin
salimen alıcılarına ulaştırılması aşamasında Kızılay’ın gayretleri her
türlü takdirin üzerindedir. Ayrıca savaştan kaçan binlerce insanın
sığındığı ve canlarını güvende hissettikleri yer olarak da Türkiye’nin
ortaya çıkması ve özellikle Ege ve Akdeniz sahillerinde Kızılay tarafından kurulan seyyar aşevleriyle adalardan kaçan insanlara sahip
çıkılması, bütün bunlara ilaveten başta Yunanlar ve Rumlar olmak
üzere asker veya sivil demeden ülkeye sığınan İngilizler, Almanlar,
Amerikalılar, İtalyanlar, Bulgarlar da dâhil binlerce insana yardımcı olunması, bu insanların mülteci kamplarında barındırılmaları ve
arzu edenlerin istedikleri ülkeye sevk edilmeleri, savaşan ülkelere
ait savaş gemileri, tekneler, botlar veya savaş uçaklarının Anadolu
topraklarına bazen zorunlu iniş yapmaları veya limanlara sığınmaları ardından Türkiye tarafından bir ev sahibine yaraşır bir şekilde karşılanmaları, yaralı ve hasta olan insanlara hiçbir etnik veya
dini ayrım yapılmaksızın derhal müdahale edilerek tedavilerinin
tamamlanması, yaşlı, çocuk ve kadınlara sahip çıkılması ve onlara
öncelik verilmesi ayrıca takdire şayan davranışlardır. Ayrıca Kızılay
tarafından Kırım’dan Sibirya’ya, İngiltere’den Yunanistan’a son derece geniş bir coğrafyada kayıp askerlerden sivillere varıncaya kadar
binlerce insanın haberleşmesini sağlaması, kayıp insanları bulmaya
yönelik girişimlere azami gayreti göstermesi, binlerce Yunan vatandaşının yakınlarıyla haberleşmesini sağlaması ve savaş ortamında
özellikle Türkiye-Yunanistan arasında son derece düzenli işleyen
bir posta ve haberleşme sistemi kurması da unutulmaması ve takdir
edilmesi gereken hizmetler arasındadır.
Yunanistan’da yaşanan insanlık dramı ve Türkiye’nin, özellikle
de Kızılay’ın bütün dünyaya örnek olacak o muazzam insanlık dersi konusundaki bu çalışmanın özü yıllar önce aslında uluslararası
bir toplantı için hazırlanmış kısa bir bildiriyle ortaya çıkmıştır. Söz
konusu bu bildirinin düşünülenden çok daha fazla ilgi görmesi ve
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özellikle sevgili hocam Prof. Dr. Yavuz Ercan’ın makaleyi Yunancaya çevirip Yunanistan’a gönderme fikrinden sonra makale Ankara
Üniversitesi tarafından ayrıbasım olarak basılıp Yunanistan’a da
gönderildi. Çalışmanın bundan sonraki safhasında başta Yunanistan olmak üzere Ege adalarından ve savaşan tarafların bulunduğu
farklı cephelerden kaçanların sığındıkları Ege ve Akdeniz kıyılarındaki sahil kasabalarında yoğun bir araştırma yapma ve Ayvalık,
Edremit, Akçay’dan başlamak üzere Bodrum, Turgutreis (Karatoprak), Karaburun, Mordoğan, Balıklıova, Marmaris, Çeşme, Fethiye, Kalkan, Kaş, Alanya, Antalya ve Anamur’a kadar olan Ege ve
Akdeniz kıyılarında dönemi yaşayan ve bu sığınmacılara yardımcı
olan insanlarla görüşme imkânı buldum. Konuyla ilgili olarak yapılan ilk araştırma ilk etapta dönemin Türkçe gazeteleri ve yapılan
sözlü tarih çalışmalarıyla sınırlı kalmış ve Kıbrıs Türk Kültür Derneği tarafından yayımlanan “Yardım Et Komşu” isimli kitap ortaya
çıkmıştır. Öte yandan daha söz konusu bu çalışma basım aşamasındayken ve daha sonraki dönemde Türkiye’de ve Yunanistan’da
farklı kaynaklara ulaşmamın ardından söz konusu çalışma genişletilerek “Yunanistan’ın Büyük Açlık Dönemi ve Türkiye” ismiyle
IQ Yayınevi’nden yayımlanmıştır. Ancak Kızılay Genel Müdürlüğü
arşivlerinin yıllarca kapalı kalmasının ardından son dönemde son
derece akıllıca ve takdire şayan bir davranışla bu kurum çerçevesinde arşiv kaynaklarının derlenip toplanması ve gayet düzenli ve rahat
çalışma ortamının bulunduğu bir arşiv binasında belgelerin tasnif
edilmesi, korunması ve son aşamada bilim insanları ve araştırmacıların hizmetine açılmasıyla çalışmanın Kızılay ayağı da ortaya
çıkmış oldu. Böylece Yunanistan’da yaşanan dram ve insanlık trajedisine dur diyebilmek amacıyla Türkiye’nin Kızılay aracılığıyla başlattığı ve savaş bitmesine rağmen hiç aksatmadan ve ara vermeden
devam ettirdiği insani yardım faaliyetlerinin devletin bu konudaki
en büyük arşivi ve kurumunun gözünden nasıl göründüğü de en ince
ayrıntısına göre planlanmış, son derece güzel ve iyi korunmuş arşiv
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belgeleriyle gün ışığına çıkmış oldu. Her ne kadar bu çalışmanın sonunda kaynak olarak kullanılan Kızılay arşiv belgelerinin her birisi
numaralandırılmış ve listelenmişse de bu belgelerin ayrı ayrı yüzlerce-belki de binlerce- dosyadan oluştuğunu unutmamak gerekir. Örneğin başta Kurtuluş olmak üzere Dumlupınar, Tavil, Tunç, Ankara
gibi gemilerin satış sözleşmeleri, bu gemilerin sigortalanması, gönderilecek yardım malzemeleri ve gıda maddelerinin ambalajlanması
ve paketlenmesi, bu malzemelerin sigortalanması, gemilerde görev
yapanların ve Kızılay görevlilerinin sigorta ve maaş ödemeleri gibi
bu çalışma kapsamını fazlasıyla aşan ve son derece teknik bilgilerle
dolu dosyalar ve belgeler ise ayrı bir çalışmaya kaynaklık edebilir.
Binlerce belgenin arasında kaybolduğum ve zaman zaman Kurtuluş ve Dumlupınar başta olmak üzere Türk yardım gemileriyle
Pire limanına insani yardım götürüyormuşum gibi hissettiğim anlarda veya İzmir limanından Ege adalarına yiyecek ve sağlık malzemesi götürüyormuşum hissine kapıldığım zamanlarda gerek
Kızılay’ın yardımlarının gerekse Türk insanının açlıktan inim inim
inleyen Yunanistan için ne anlama geldiğini çok daha iyi anlama imkânı buldum. Türkiye’nin yüz akı ve gururu olan Kızılay’ın bu yardım faaliyetleri yanında bu ülkeye göndereceği gemilerin ve gemilerde görev yapacak personelin seçimi konusunda gösterdiği titizlik,
Kızılay’ı ve dolayısıyla Türkiye’yi temsilen bu ülkeye giden delegelerinin hareket tarzları konusunda gösterdiği duyarlık, Yunanistan’a
yapılan insani yardımların Türkiye’de toplanması, listelenmesi,
kayıtlara geçirilmesi, aynı hassasiyetle Yunanistan’a gönderilmesi,
görev sonrasında alınan sonuç raporları, görülen eksikliklerin ve
noksanların anında ve vakit kaybetmeden tamamlanarak mağdur
ülke insanlarına en üst düzeyde hizmet gönderilmesi konusunda yapılan faaliyetleri yakından takip etme imkânı bulunca insanın hem
kendi ülkesiyle hem de Kızılay’la gurur duymaması mümkün değil
gibi geliyor. Ancak İkinci Dünya Savaşı döneminde Yunanistan için
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umut, hayata bağlanış, ölümden kurtuluş anlamına gelen, binlerce
Yunan vatandaşının Pire limanında gelişini dört gözle ve sabırsızlıkla beklediği, Yunanlar tarafından “İkinci Hristo” olarak adlandırılan ve Pire caddelerine büyük boy resmi yaptırılarak asılacağı
belirtilen, o yıllarda yerel yönetimlerden devlet yetkililerine kadar
hemen herkesin şükran ve minnetle andığı Kurtuluş gemisi başta
olmak üzere Yunanistan’a ve adalara insani yardım götüren Türk
gemileri ve tekneleriyle Türk yetkilileri ve Türkiye konusunda hiçbir anıtın yapılmaması, minnet duygularını gösterecek küçücük bir
anının bulunmaması, şükran hislerine tercüme olacak küçük de olsa
bir abidenin yapılmaması ve Yunanistan’da bütün bu yaşananlar ve
yapılanların adeta yok sayılarak –sanki- unutturulmaya çalışılması
ise komşu Yunanistan’ın hanesine eksi not olarak yazılması gereken
bir husustur.
Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından Türk ve yabancı bilim insanlarının hizmetine sunduğu arşivlerin açılmasının hemen ardından yaklaşık iki yıl boyunca ciddi bir mesai yaparak dönemin bütün
kayıtlarını ve binlerce belge ve dosyayı inceleme fırsatı bulduğum
Kızılay arşivleriyle ilgili olarak özellikle KGMA Birim Yöneticisi
Ataç Aköz ve arşiv yetkilisi Hande Uzun Külcü olmak üzere arşivde görevli bütün personele içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum.
Son derece özverili gayretleri ve zaman zaman sıkıcı olduğunu düşündüğüm –fotokopi, kâğıt, yeni bir arşiv dosyası, bilgisayar kullanımı vs gibi- taleplerim karşısında bile büyük tahammül göstererek
görev yaptıkları kurumun ulviliğine yakışır bir sabır ve sebatla şahsıma gösterdikleri anlayış her türlü takdir duygularının üzerindedir.
Ayrıca özellikle Karaburun, Balıklıova, Bodrum, Turgutreis, Kaş,
Kalkan ve Anamur’da görüşme imkânı bulduğum Vahdettin Türkyılmaz, Ziya Küçükalıç, Sabahattin Kalyoncu, Recep Üstel, Fikri
Sayın, Süleyman Tekdemir, Arif Gökdemir, Ali Arıtürk ve sevgili
babam Nazmi Keser’e de İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşadık-
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ları ve tanık olduklarını benimle paylaştıkları için içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Şüphesiz bu çalışmanın ortaya çıkması
aşamasında devletin pek çok kurum ve kuruluşunda, arşivlerde ve
kütüphanelerde yardımcı olan, destek veren ve beni teşvik eden
daha pek çok kişi söz konusudur. Bu aşamada özellikle İngilizce
haricinde farklı dillerdeki Kızılay ve Kızılhaç belgelerinin tercüme
edilmesi aşamasında yardımlarını esirgemeyen sevgili öğrencilerim
Jale Akdemir ve Nilay Armağan’a da gönülden teşekkür ediyorum.
Yukarıda bahsedilen kurum ve kişiler dışında bu muazzam çalışmanın ortaya çıkması ve bilim dünyasıyla buluşmasında bana kaynak
sağlayan, belgelere erişmemde yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca bu çalışmanın ortaya çıkma aşamasında gösterdikleri
sabır ve anlayışla bana büyük destek olan, manevi destekleriyle her
zaman yanımda olduklarını hissettiren, zaman ve fiziki şartların artık dayanılmaz hale geldiği ve neredeyse pes ettiğim o anlarda bana
desteklerini hiç esirgemeyen sevgili eşim Nuran, canım kızlarım
Hazel ve Melis’e de özellikle teşekkür ediyorum. Onların kelimelerle tarif edilmesi imkânsız destekleri, moral ve teşvik edici sözleri,
son derece haklı oldukları anlarda bile neredeyse insanüstü sabır ve
anlayışla şikâyet etmemeleri benim bu çalışmayı tamamlamam için
en büyük moral destek olmuştur.
Ağustos 2010, Ankara
Doç. Dr. Ulvi KESER
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: Ethnikos Dimokratikos Ellinikos Syndesmos
(Ulusal Cumhuriyetçi Halk Ordusu)
: Ethnikos Laikos Apeleftherotikos Stratos
(Ulusal Halkçı Özgürlük Ordusu)
: Ethniki Organosis Kibriyon Agoniston
(Kıbrıslı Savaşçıların Ulusal Birliği)
: Flight Information Region (Uçuş Bilgi Bölgesi)
: Greek War Relief
: International Committee of the Red Cross
(Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı)
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K.
: Klasör
Km.
: Kilometre
Kg.
: Kilogram
KGMA : Kızılay Genel Müdürlüğü Arşivi
KKTC : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
KTKD : Kıbrıs Türk Kültür Derneği
Mf.
: Müfettiş
mm.
: Milimetre
Mr.
: Mister/Bay/Beyefendi
Prof.
: Profesör
Or.
: Ordu
Ord.
: Ordinaryüs
Prof.
: Profesör
s.
: Sayfa
Ş. M.
: Şube Müdürlüğü
TBMM : Türkiye Büyük Millet Meclisi
TC
: Türkiye Cumhuriyeti
Tğm.
: Teğmen
TL
: Türk Lirası
TSK
: Türk Silahlı Kuvvetleri
TÜSİAD : Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği
UNRRA : United Nations Relief and Rehabilitation Administration
Ütğm. : Üsteğmen
Yay.
: Yayınları
Yb.
: Yarbay
Yrd.
: Yardımcı
Yzb.
: Yüzbaşı
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GİRİŞ
A. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ
TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ
Coğrafi olarak birbirine komşu olmakla beraber Türk-Yunan
ilişkilerinde pek çok coğrafi, etnik, ekonomik ve tarihi faktörlerin
önem kazandığı ilişkiler ve anlaşmazlıklar yumağı ön plandadır.
Esasında Türk-Yunan ilişkileri anlaşmazlıklar hikâyesidir.1 Yunanistan ve Türkiye’nin sınır komşusu olması yanında Ege Denizi’nde de
komşuluk ilişkileri içinde olmaları ve Kıbrıs adasının stratejik önem
bağlamında her iki ülke için de önem arz etmesi sorunlar yumağının baş aktörünü teşkil eder. Yunanistan’ın Türkiye ile ilgili uzun
vadeli düşünceleri esasında Megali İdea olarak isimlendirdikleri Büyük Yunanistan hayalinden başka bir şey değildir. Kıbrıs adası da
dâhil olmak üzere neredeyse Akdeniz’in tamamını almak suretiyle
Ege Denizi’ni de bir iç deniz haline getirme rüyasındaki Yunanistan
bunlara ilaveten 15 Mayıs 1919 tarihinde İngiltere’nin itelemesiyle
kendisini bir anda İzmir’de bulduğu Anadolu topraklarının büyükçe bir kısmıyla beraber İstanbul’u da istemektedir.2
Sömürgeci düşünce yapısının bir parçası olan bu ütopyanın
ne zaman ve nasıl gerçekleşeceği pek belli olmamakla beraber
1-

Salahi Ramadan Sonyel, Türk-Yunan Anlaşmazlığı, KTKD Genel Merkezi Yay., Lefkoşa, 1985, s. 7.

2- Bedri Gürsoy, “Ege’deki Başlıca Deniz Sorunları”, Ege’de Deniz Sorunları”, Siyasal Bilgiler Fakültesi,
Ankara, 1986, s. 42.
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Yunanistan’ın son 200 yıl içerisinde savaşlarda kaybettiği topraklardan daha fazlasını masa başı oyunlarla ele geçirdiği de unutulmamalıdır. Megali İdea’yı hayata geçirme düşüncesinden hiçbir zaman
vazgeçmeyen ve bu konuda taviz vermeden faaliyet karşısında Türkiye ile Yunanistan arasında problemlerin ortaya çıkması da kaçınılmaz olur. 3 Lozan Konferansı sonrasında varılan anlaşma gereği
Türkiye ile Yunanistan arasında başlatılan Türk-Yunan mübadelesi
ortaya yeni problemler çıkartmakla beraber Türkiye’nin ‘mazinin
verdiği acı tecrübelerden faydalanarak Türk-Yunan ihtilafını ebedi
ve kat’i olarak halletmek istemesi’4 iki ülke arasındaki problemlerinin çözülmesi açısından ‘iki ülke arasındaki geleneksel nefret yarışının hala ne derecede yaşanmakta olduğu düşünülürse düşünülsün’5
yeni bir kapı açacaktır. Yunanistan’da ayakları yere basmayan bazı
politikacıların başı çektiği bir grubun Megali İdea düşüncesinden
vazgeçmemeleri ve iki ülke arasındaki problemlerin alevlenmesinden kendilerine çıkar sağlamaya çalışmaları sonrasında zor bir döneme girilmekle beraber özellikle Venizelos’un büyük Yunanistan
fikrinin en azından o dönem içerisinde gerçekleşmeyeceğini kavramasıyla beraber yeni bir ivme kazanır. Esasında Yunanistan ile
Türkiye arasındaki barış köprüleri 1930’lu yıllardan itibaren Mustafa Kemal Atatürk ve Eleftherios Venizelos arasında atılır. Daha
Ağustos 1928 tarihinde genel seçimleri kazanmasının ardından İsmet İnönü’ye bir mesaj gönderen Venizelos samimi duygularını dile
getirir.6 Daha önce ‘iki kıtaya yayılmış yedi denizle çevrilmiş Büyük
Yunanistan’ rüyasında olan Venizelos bölgede yaşanan savaşların
bitmesinden sadece 8 yıl sonra ileri görüşlü bir devlet adamı olarak
savaşların iki ulusu perişan etmekten başka bir işe yaramadığını görür ve dostluk elini uzatır. Özellikle 20. yüzyıl Yunanistan tarihinin
3-

Sadi Koçaş, Atatürk’ten 12 Mart’a, Anılar 3. Cilt, Ajans-Türk Matbaacılık, İstanbul, 1977, s. 1359.

4-

Cavid Oral, Akdeniz Meselesi, Cumhuriyet Matbaası, İstanbul, 1945, s. 75.

5- Erdoğan Karakuş, İngiliz Belgelerinde İkinci Dünya Savaşı Öncesi Türk-İngiliz İlişkileri 1938-1939,
Genelkurmay Başkanlığı, Ankara, 2004, s. 47.
6-

Enis Tulça, Atatürk, Venizelos ve Bir Diplomat, Simurg Yay., İstanbul, 2003, s. 16.
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sosyal, siyasi ve ekonomik çalkantılarla dolu olduğu düşünülecek
olursa Venizelos’un son dönemde uygulamaya çalıştığı politikasının akılcılığı da kendiliğinden ortaya çıkar. Yunan yakın tarihine
“Küçük Asya Felaketi” olarak geçen ve Yunanlar için adeta sosyal ve
siyasi bir sarsıntı yaşanmasına neden olan dönemin ardından İkinci
Dünya Savaşı sürecinde İtalyanların ve hemen ardından Almanların işgaline uğrayacak olan Yunanistan’ın işgal ve savaş bitmesine
rağmen durulmayacağı ve ülkede kanlı bir iç savaşın yaşanacağı da
hatırlanacak olursa devlet yönetiminin ne kadar uzak görülü adımlar attığı daha net belli olur. Ülke dışında yayılmacı bir siyaset takip
etme yerine ülke sınırları içinde kalarak ülkeyi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek ve sağlam ilişkiler kurmak amacına yönelik
adımlar atılmasıyla Yunanistan’la Türkiye arasındaki sıcak ilişkiler de böylece güçlenmeye başlar. Yunan Parlamentosu’nda 10 Şubat 1930 tarihinde yaptığı konuşmada ‘Yunanistan’ın taraf olduğu
savaş sonrası anlaşmalara sadık kalacağını, Türkiye’nin barışsever
bir devlet olduğunu ve Yunanistan’a karşı saldırma teşebbüsüne girişeceğine inanmadığını’ belirten Venizelos böylece Türkiye’ye de
dostluk elini uzatmış olur. Bunun hemen arkasından resmi bir yazıyla Ankara’ya davet edilen Yunanistan Başbakanı Venizelos yanında
Dışişleri Bakanı Mialakopulos ve eşleri de olmak üzere 27 Ekim–1
Kasım 1930 tarihleri arasında Ankara ve İstanbul’u da ziyaret eder.
27 Ekim 1930 tarihinde Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras eşliğinde Mustafa Kemal Atatürk’ü ziyaret eden Venizelos bu görüşme
sonrasında duygularını “Gazi Mustafa Kemal ile ilk defa görüştüm.
Kendileri hakkında ifade edilecek hayranlık ve takdirler bütün dünyada
defalarca tekrar edilmiştir…” 7 sözleriyle açıklar. Venizelos, özellikle
Atina Büyükelçisi Enis Akaygen’in büyük bir jest yaparak daha 25
Mart 1930 tarihinde davetli olunmamasına rağmen Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘İnisiyatifi elçimize bırakalım.’8 direktifinden sonra
7-

BYGM, Ayın Tarihi, C.23–24, Sayı 79–81, Kasım 1930, s.6740.

8-

Enis Tulça, a.g.e., s. 35.
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törene katılmasıyla daha farklı ve olumlu bir havaya girer ve henüz
Türkiye’ye gelmeden önce9 de sıcak mesajlar vermeye devam eder.10
29 Ekim 1930 tarihinde Cumhuriyet Bayramı törenlerine Mustafa Kemal Atatürk ile beraber katılan Venizelos böylece herkesi
şaşırtır.11 Aynı akşam Ankara Türkocağı binasında verilen baloda
Yunan gazetecilere bir demeç veren Mustafa Kemal Atatürk ise Yunanlarla ilgili duygularını bir kere daha açıklama imkânı bulur;12
“…İki millet arasında vasi bir teşriki mesai sahası vardır. Ben şahsen bu iki millet arasında teşriki mesaiye tamamen taraftarım. Nasıl
ki siz buna şahit oldunuz Türk milleti de ayni arzu ve telakkiye iştirak
etmektedir.”
Türkiye ve Yunanistan arasındaki dostluk bağlarının bir göstergesi olarak Ankara’ya gelen Eleftherios Venizelos ve Yunanistan
Dışişleri Bakanı Mihalokopolis iki ülke arasında 30 Ekim 1930
tarihinde yapılan dostluk anlaşmasına da imza atarlar. 30 Ekim
1930 Perşembe günü imzalanan Türk-Yunan Dostluk, İkamet, Ticaret, Denizcilik ve Konsolosluk Anlaşması’na13 Yunanistan adına
Başbakan Venizelos ve Dışişleri Bakanı Mihalakopulos; Türkiye
adına ise Başbakan İsmet İnönü ile Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü
Aras imza atar.14 Söz konusu bu anlaşma Kıbrıs’ta 1 Nisan 1955 tarihinde emekli Yunan Yarbayı Georges Grivas tarafından yönetilen
kanlı tedhiş örgütü EOKA’nın faaliyetlerini Kıbrıs Türkleri üzerin9-

Bilal N. Şimşir, Bizim Diplomatlar, Bilgi Yay., Ankara, Nisan 1996, s. 389–398.

10- Enis Tulça, a.g.e., s. 17.
11- İsmet İnönü, Hatıralar, 2. Kitap, Bilgi Yay., Ankara, Nisan 1987, s. 238.
12- Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C.III, Ankara, 1989, s. 129.
13- Esasında 30 Ekim 1930 tarihinde Türkiye ile Yunanistan Arasında İmzalanan Dostluk, Tarafsızlık, Uzlaşma ve
Hakem Anlaşması ve Buna Ek Protokol ve Türkiye ile Yunanistan Arasında İkamet, Ticaret ve Deniz Taşımacılığı
Sözleşmesi isimli iki ayrı anlaşma imzalanmıştır; ancak bu anlaşmalar genellikle Türk-Yunan Dostluk, İkamet,
Ticaret, Denizcilik ve Konsolosluk Anlaşması olarak bilinir. Anlaşmaların ayrıntılarıyla ilgili olarak bkz. Hulusi
Kılıç, Türkiye İle Yunanistan Arasında İmzalanan İkili Anlaşmalar, Önemli Belgeler ve Bildiriler, Dışişleri Bakanlığı
Yunanistan Dairesi Başkanlığı, Ankara, Ekim 1992.
14- Mehmet Gönlübol, Cem Sar, Oral Sander, Haluk Ülman, Olaylarla Türk Dış Politikası (1919–1995), Siyasal
Bilgiler Fakültesi Yay., Ankara, 1996, s. 68.
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de yoğunlaştırması ve özellikle 16 Ağustos 1960 tarihinde kurulan
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortadan kaldırmaya yönelik silahlı eylemlerin devam etmesi ve aynı çerçevede hazırlanan ve Akritas Planı
olarak adlandırılan adadaki bütün Kıbrıs Türklerini ortadan kaldırmaya yönelik girişimlerin 21 Aralık 1963 günü başlatılmasının
ardından 1964 Ocak ayında Türkiye Cumhuriyeti devleti hükümeti
tarafından tek taraflı olarak feshedilir ve bu anlaşmaya bağlı olarak
Türkiye’de yaşayan bütün Yunan vatandaşları da sınırdışı edilir.15
Bu anlaşmayla Yunanistan’ı bir zamanlar Türkiye’ye karşı savaşa
sürükleyen Venizelos’un bizzat kendisi dostluk arayışının içine girer.16 Esasında İtalya ve Yugoslavya’dan gelecek tehlike ve tehditlere
karşı ‘bu memlekete hep dostluk gösteren ve âlicenap hareket eden
Türkiye’den başka gerek Balkanlar’da ve gerekse Şarki Akdeniz’de
güvenilir bir devlet bulunamayacağına kendisi de inanmıştı.’17
1 Kasım 1930 tarihinde TBMM’nin üçüncü dönem dördüncü
toplantı yılını açarken burada bir konuşma yapan Mustafa Kemal
Atatürk de Türk-Yunan dostluğuna değinir;18
“...Komşumuz ve dostumuz Yunanistan Başvekilinin ve Hariciye Vekilinin Ankara’yı resmen ziyaretlerini hususi bir memnuniyetle zikrederim. Türkiye ile Yunanistan’ın yüksek menfaatleri birbirine zıt olmaktan
tamamen çıkmıştır. Bu iki memleketin samimi bir dostlukla kendileri
için emniyet ve kuvvet görmelerinde isabet vardır. İki Cumhuriyet arasında açılan yeni devrin yeni esaslarını, ahde rapteden vesikalar yüksek
tasvibinize arz olunmuştur...”
1930’da imzalanan Ankara Anlaşması sonrasında Venizelos,
İstanbul’u 1931 ve 1933 yıllarında iki defa da özel olarak ziyaret eder.
Bu anlaşmanın imzalanmasından hemen bir yıl sonra İsmet İnönü de
15- Ayrıntılı bilgi için bkz. Ulvi Keser, Kıbrıs’ta Türk-Yunan Fırtınası (1940–1950–1960–1970),
Boğaziçi Yay., İstanbul,
16- Şükrü S.Gürel, Tarihsel Boyut İçinde Türk-Yunan İlişkileri (1821–1993), Ümit Yay., Ankara, 1993, s. 142.
17- Cavid Oral, a. g. e., s. 76.
18- Mehmet Gönlübol, Cem Sar, Olaylarla Türk Dış Politikası C. I, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yay., Ankara, 1977, s. 69.
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Yunanistan’ı ziyaret ederek Venizelos’la görüşmelerde bulunur. Trenle yapılan bu Yunanistan ziyaretinde İnönü ailesinin diğer fertleri de
bulunmaktadır.19 Bu anlaşma sonrasında Yunanistan’la imzalanan bir
diğer anlaşma ise 14 Eylül 1933 tarihli ‘Türkiye ile Yunanistan Arasında İçten Anlaşma Yasası’ olur ve bu anlaşma da Türkiye adına Türkiye
Başbakanı İsmet İnönü ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü, Yunanistan
adına da Başbakan Panaghis Tchaldaris ve Dışişleri Bakanı Demetre
Maximos tarafından Ankara’da imzalanır. Bu arada Paris’te sürgünde
hayatını kaybettikten sonra cenazesi trenle İtalya’ya ve oradan da gemiyle Girit’e getirilen Eleftherios Venizelos’un 1936 Nisan’ında hayatını kaybetmesinin ardından Türk-Yunan ilişkilerinin de, Yunanistan’ın
geleceğinin de farklı bir yönde gelişeceği düşüncesi hâkimdir. Bu arada 1935 Ocak ayında Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras’ın “Türkler
lüzumu takdirinde Yunanistan için bahş ile kanlarını dökeceklerdir.” sözüne karşılık Atina’da yayımlanan Hestia isimli Yunan gazetesinin
“Eğer Tevfik Rüştü Aras Yunanların Türkiye için kan dökeceklerini zannediyorsa hata ediyor.” şeklinde tepki göstermesi üzerine Yunan gazetelerinden muazzam bir tepki alır ve söz konusu gazeteler “gerektiğinde
Yunan olarak müşterek menfaatlerimizin müdafaası yolunda Türklerin
yanı başında kanımızı dökeceğiz.” şeklinde ifadeler kullanır.20
Bütün bunların sonucu olarak Yunanistan Başbakanı Venizelos,
12 Ocak 1934 günü gönderdiği bir yazıyla Atatürk’ü Nobel Ödülü
Barış Komitesi’ne aday gösterir;21
“...Kanlı mücadeleler nedeniyle uzun yıllar Türkiye ile düşman durumunda kalan biz Yunanlılar, Osmanlı İmparatorluğu’nun yerini alan
bu ülkede vuku bulan bu köklü değişikliğin etkilerini ilk duyan kimseler
olduk. Anadolu faciasının hemen akabinde kendini yenileyen Türkiye’ye
bir anlaşma fırsatı görerek elimizi uzattık. O, bu uzanan eli samimiyetle
19- Erdal İnönü, Fikirler ve Eylemler, Büke Kitapları Yay., İstanbul, 2006, s. 126.
20- Cumhuriyet, 2 Ocak 1935.
21- Hüsamettin Yıldırım, “Atatürk ve Balkanlar”, Atatürk ve Modern Türkiye, Ankara, 2001, s. 216.
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kabul etti. Ciddi anlaşmazlıklarla ayrılmış olan milletlere samimi bir
barış örneği veren bu yakınlaşmadan sadece iki ülke için olduğu kadar
Yakın Doğu barışı için de yararlı sonuçlar doğmuştur. Barışın borçlu olduğu bu kıymetli katkının sahibi kişi Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa
Kemal Paşa’dır. Bu nedenle 1930 yılında Yunan Hükümet Başkanı sıfatı ile ben Türk-Yunan Paktı’nın imzası ile Yakın Doğu’da barışa doğru yeni bir devir başlarken Mustafa Kemal Paşa’yı Yüksek Nobel Barış
Ödülü için aday göstermekle şeref kazanırım.”
Öte yandan Londra ve Paris’e yaptığı resmi ziyaretleri tamamladıktan sonra Belgrat’a uğrayan ve ardından 24 Mayıs 1937 günü
Selanik’e uğrayan Başbakan İsmet İnönü burada Yunan yetkililer
tarafından karşılanır ve Atatürk’ün doğduğu evi ziyaret eder.22 Hemen bir gün sonra Yunanistan’ın başkenti Atina’ya geçen Başbakan
İsmet İnönü’nün burada Başbakan General Metaxas’ı ziyaret etmesi,
Metaxas tarafından son derece sıcak karşılanması ve karşılıklı dostluk mesajları verilmesi üzerine Mustafa Kemal Atatürk de ortaya çıkan yeni durumdan duyduğu memnuniyeti ard arda yayımladığı iki
mesajla gösterir23 ve İsmet İnönü’ye ithafen “Bu anda samimi, kardeş
ve müttefik muhitte yaşamakta bulunduğunuzu istihbar ettim. Bu kadar kıymetli dostlarla ve ayrılmaz müttefik mümessilleriyle geçirmekte
olduğunuz gecenin ne kadar gıptacısı olduğumu anlatamam. Gönlümü
dolduran dostluk ve arkadaşlık duygularını olduğu gibi oradaki kardeşlere söylemenizi ricadan başka söz bulamıyorum…”24 der. Atatürk
ikinci mesajında da “…Balkan müttefik devletlerinin Balkanlardaki
hudutları bir tek huduttur. Bu hududa göz dikenler güneşin yakıcı şuası
ile karşılaşır. Bundan hazer etmeyi tavsiye derim…” der. Bu mesajın
hemen ardından Metaxas da yayımladığı bir başka mesajla kendi
duygularını dile getirir. ;25
22- Cumhuriyet, 25 Mayıs 1937.
23- Cumhuriyet, 26 ve 27 Mayıs 1937.
24- Cumhuriyet, 27 Mayıs 1937.
25- Cavid Oral, Akdeniz Meselesi, Cumhuriyet Matbaası, İstanbul, 1945, s. 77.
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“Reisicumhurun mesajları burada hazır bulunanlara yüksek sesle
okunmuştur. Burada hazır bulunan Elen ordusu, donanması ve hava
kuvvetleri mümessilleri, Türkiye reisicumhurunun, Elen hesabına ve
Elen milletinin kardeş millet hakkında duyduğu derin ve bozulmaz
dostluğu tam surette tekabül eden sözleri karşısında duydukları büyük
sevinci ve şevk ve heyecanı arz ederler. Balkan devletleri sınırlarının bir
tek hudut teşkil ettiği hakkındaki beyanatınızla Balkan antantı kurmak
için işbirliği yaptığımız seneler içindeki bütün gayretlerimizin temelini
teşkil eden bir hakikat dolu bir ifadedir ki memleketimizde bunu ta kalbinde hissetmeyen hiçbir kimse yoktur.”
Bunun hemen ardından iki ülke arasındaki en üst düzey ziyaretlerden birisi de Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak
vasıtasıyla yapılır ve Yugoslav ordusunun tatbikatlarını izleyen Genelkurmay Başkanı ardından 2 Ekim 1937 tarihinde Atina’yı ziyaret
ederek Yunanistan Genelkurmay Başkanı General Papagos ile görüşür ve Yunan Kralı tarafından kabul edilir.26
İki ülke liderleri arasında başlatılan dostluk havası aynı şekilde dönemin Türk basınına da yansır ve savaşın sonuna kadar aynı
şekilde devam eder.27 Aynı şekilde hemen bir yıl sonra Mayıs 1938
dönemi içerisinde Edirne’yi ziyaret eden Atina Edebiyat Fakültesi
öğretim üyeleri ise Türk-Yunan ilişkilerinin daha da gelişmesi konusunda düşüncelerini ve Atatürk’ün Türk-Yunan dostluğunun
iyileştirilmesi konusundaki çabalarını dile getiren bir mektubu
Başbakan Celal Bayar’a iletmek üzere yetkililere verirler.28 Bu gezinin hemen ardından iki ülke arasında dostluk ilişkilerini pekiştiren
bir fırsat daha yaratılır ve Türkiye’nin ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen 16–21 Haziran 1938 tarihinde Balkan turuna çıkar. 16
Haziran 1938 akşamı Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği’nde Ruşen
26- Cumhuriyet, 3 Ekim 1937.
27- Cumhuriyet, 2 Mart 1939.
28- BA. 030.10.256.721.26i
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Eşref Ünaydın ev sahipliğinde verilen yemekte Yunan davetlilerin
sıcak ilgisiyle karşılaşılması ve Türkiye hakkında olumlu düşünceler ifade edilmesi üzerine Mustafa Kemal Atatürk elçiliği telefonla
arayarak Yunan yetkililere ev sahiplikleri için teşekkür eder. Sabiha
Gökçen’in bir gün sonraki durağı ise Selanik olacaktır.29
Çok ilginçtir ki 21 Ocak 1939 tarihinde Deli Yorgi isimli bir
Yunan balıkçı motorunun İstanbul Eminönü rıhtımında yanarak
batmasının ardından Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde bir gerginlik yaşanabileceği endişeleri söz konusu olur. 30 Yapılan incelemede
balıkçı teknesinin kundaklama sonucu değil motorundaki arıza nedeniyle meydana gelen patlama sonucunda battığı ortaya çıkar. Kazada 4 balıkçı yaralanarak hastaneye kaldırılırken motorun kaptanı
da teknenin makine dairesinde ölü olarak bulunmuştur. Bu olaydan
sadece dört gün sonra ise ülkede Başbakan Celal Bayar’ın 25 Ocak
1939 günü istifa etmesinin ardından boşalan başbakanlık koltuğuna
Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından Dr. Refik Saydam getirilir.
Ayrıca Faik Öztrak İçişleri Bakanı, Muhlis Erkmen de Ziraat Bakanı
olarak atanırlar. Böylece Celal Bayar da Türkiye Cumhuriyeti devletinin yeni cumhurbaşkanı olacağı 22 Mayıs 1950 tarihine kadar
devlet görevinden uzak kalır. Öte yandan Yunanistan Başbakanı
Metaxas ise 27 Ocak 1939 günü Atina’da yaptığı bir konuşmada
‘Balkan Antantı’nın Yunan dış politikasının bel kemiğini oluşturduğunu, Türk-Elen barışının da bu antantın en hassas bağı’ olduğunu
belirtir. 31 Bu arada Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu başkanlığında 34 kişilik İstanbul Üniversitesi öğrenci grubu 9–12 Şubat
1939 döneminde dostluk ve iyi niyet gösterisi olarak Yunanistan’a
bir gezi düzenler ve aynı dönemde Yunan hükümeti de bu jeste
bir başka jestle karşılık vererek bugün Atatürk Evi olarak bilinen
Selanik’te Mustafa Kemal Atatürk’ün doğup büyüdüğü Apostolo
29- Cumhuriyet, 18 Haziran 1938.
30- Akşam, 22 Ocak 1939.
31- Akşam, 28 Ocak 1939.
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Pavlo Sokağı’nın 450 metrelik bölümüne Atatürk Sokağı isminin
verilmesini kararlaştırır. 32 Özellikle Avrupa’da Hitler’in ateşlediği
savaş fitilinin yavaş yavaş yanmaya başlamasının ardından Türkiye de, Yunanistan da savaş hazırlıklarına başlamış durumdadır ve
her iki ülke arasındaki sıcak ilişkilerin savaş öncesindeki belki de en
somut örneği de bu dönemde görülür. 19 Mayıs 1939 günü Yunan
Kralı II. Georges de sınır karakollarını ve alarm durumundaki askeri birlikleri denetlemesi sırasında Türk sınırını geçerek bölgedeki
Türk askeri yetkililerle özel vagonunda bir görüşme yapar. 33
Özellikle Mustafa Kemal Atatürk ile Venizelos arasında başlayan
geleceğe yönelik dostluk temellerinin atılması süreci 26/27 Aralık
1939 tarihinde Erzincan’da meydana gelen ve yabancı basın organlarında “Türk trajedisi”34 olarak adlandırılan deprem sonrasında
kendisini iyiden iyiye gösterir ve dostluk ilişkilerini sağlamlaştırır. 35
Bu sıkıntılı ve acı günlerde Türkiye’nin yardımına koşan ülkeler
arasında Yunanistan da bulunmaktadır36 ve açılan yardım kampanyalarına yaklaşık 700.000 civarında Yunan vatandaşı da katılmıştır. 37 Hemen ardından 3 Ocak 1940 tarihinde İstanbul’a gelen bir
Yunan heyeti de çeşitli ticari görüşmelerde bulunur ve yumurta ve
balık karşılığında Türkiye’ye boya, pamuk ipliği ve cam mamulleri satmak için bir takım anlaşmalar imzalar. 38 Öte yandan savaşın
başlamasının ardından 15 Ocak 1940 günü Tonis Chandris isimli
bir Yunan ticaret gemisinin Norveç açıklarında Alman denizaltıları
tarafından batırılması Türkiye’de de üzüntüyle takip edilir. 39 Ayrıca
2 Nisan 1940 tarihinde Yunan Gemiciliği Kooperasyon Komitesi
32- Akşam, 11 Şubat 1939.
33- Akşam, 20 Mayıs 1939.
34- The Sydney Morning Herald, 1 Ocak 1940.
35- Cumhuriyet, 14 Şubat 1940.
36- The Sydney Morning Herald, 1 Ocak 1940.
37- Akşam, 16 Şubat 1940.
38- Akşam, 8 Ocak 1940.
39- Akşam, 15 Ocak 1940.

KIZILAY BELGELERİ IŞIĞINDA YUNANİSTAN’DA ÖLÜM, AÇLIK, İŞGAL

37

vasıtasıyla Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Dr. Tevfik Rüştü Aras’a
250 Sterlinlik bir yardımda bulunulur. Halen 23.000 sayfadan oluşan bir defter halinde Atina’daki Türk Büyükelçiliği tarafından muhafaza edilen kayıtlara göre İkinci Dünya Savaşı sırasında en çok
sıkıntı çeken Yunan şehirlerinden olan Pire’de 150.000, Atina’da ise
330.000 kişi yardım faaliyetlerine katkıda bulunmuş ve 1.923.429
Drahmi yardımda bulunmuşlar ve para yardımı Türkiye’nin Atina
Büyükelçiliğine teslim edilmiştir.40 Konuyla ilgili olarak Prygos Belediye Başkanı Takis Vakalopoulos tarafından da Atina Büyükelçisi
Enis Akaygen’e ‘Müttefik ve kardeş Türk milletinin yaşadığı korkunç felaket vesilesi ile şahsımın ve Prygos halkının sıcak ve yakın
ilgisini milli yasınıza içten katılarak iletiriz.’ şeklinde bir taziye mesajı gönderilir.41 Aynı şekilde Türkiye’ye 6.000 Dolar yardım gönderen Yunan iş adamı Bodosaki Andoniadis’e de Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından bir teşekkür mektubu gönderilir.42 Bu depremle ilgili
olarak Türkiye’ye gönderilen bir başka yardım ise 10.000 dolarlık
bir çekle New York’ta Amerikan Sephardit Komitesi tarafından
Türkiye Büyükelçisi Mehmet Ali Yükselen’e verilir.43 Öte yandan
başlayan savaş Yunanistan ile Türkiye arasındaki ticari anlaşmaları
ve alışverişi de etkileyecektir. Karabük Demir Çelik Fabrikası’nda
ihtiyaç fazlası olarak üretilen pik demire özellikle dış pazarlarda talebin artması üzerine Ticaret Bakanlığı da konuyla ilgili olarak bir
takım düzenlemelere gider. Ancak yapılan incelemelerde pik demiri almak ve dış pazarlara göndermek için talepte bulunanların bu
demirleri spekülatif amaçlı ve savaş şartlarından gelir elde etmek
amacıyla yaptıkları anlaşıldığından bu şekilde ticaret yapmak isteyenlerden pik demirin Türkiye’deki tek yetkili satıcısı konumundaki Sümerbank’tan bu konuyla ilgili bir lisans belgesi almaları şartı
40- Akşam, 3 Nisan 1940.
41- Enis Tulça, a.g.e., s. 86.
42- Enis Tulça, a.g.e., s. 87.
43- The New York Times, 10 Haziran 1940.
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konulur.44 Bunun hemen arkasından Yunanistan’ın Gandreviotis
firmasıyla Türkiye’de meydana gelen depremden zarar görenlerin
ihtiyaçları için pik demiri ve çivi takası yapılması projesi Yunanistan hükümetinin içinde bulundukları şartlar nedeniyle izin vermemesi nedeniyle iptal edilir. Yunanistan’la Türkiye arasındaki alışveriş konusunda savaş nedeniyle olumsuzlukla sonuçlanan bir başka
husus ise fenerlerde kullanılacak olan asetilen gazlarıyla ilgilidir.
Yunanistan’ın Pire kentindeki bir fabrikaya sipariş edilen asetilen
gazının meydana gelen savaş durumu nedeniyle ithal edilememesi
Türk sahillerindeki deniz fenerlerini kapanma tehlikesiyle karşı karşıya getirir. Asetilen gazının derhal Türkiye’ye getirilebilmesi için
bunların karşılığı olan 330 bin Drahmi mukabilinde 3300 Türk Lirası değerinde primli serbest akreditif verilmesi talebinde bulunulur
ve bu problem de çözülmeye çalışılır.45

44- BA.030.10.178.234.15
45- BA.030.10.171.185.4
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B. İTALYA VE ALMANYA’NIN
YUNANİSTAN’I İŞGAL PLANLARI VE GİRİT
Birinci Dünya Savaşı döneminde ‘Doğuya Doğru/Neuer Lebensraum im Osten/Doğu’da Yeni Hayat Alanı)’ olarak adlandırılan bir formül çerçevesinde Bağdat ve Basra’ya kadar yayılan bir
coğrafyada askerî, siyasî ve ekonomik açıdan genişlemeyi hedefleyen Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı döneminde de bu şekilde
ortaya attığı ve ‘Hayat Alanı’ olarak isimlendirilen bir sloganı söz
konusudur.46 Daha 1938 yılından başlayarak Avrupa’da bazı toprakları ele geçirmeye başlayan Adolf Hitler Avusturya’nın ardından Çekoslovakya’nın bir bölümünü de işgal etmiştir. Amerikalı
Amiral Alfred Mahan’ın deniz hâkimiyeti ve ‘Denizlere hâkim olan
dünyaya hâkim olur.’47 teorisinin tersine Almanlar ise Mckinder’ın
kara hâkimiyeti teorisine bel bağlamaktadırlar. Böylece Avrupa
kıtasında ilk etapta Almanların yaşadığı Avusturya ve Çekoslovakya gibi ülkeler Alman işgaline uğrar. Bu bağlamda Almanların Rusya’nın Ural Dağları bölgesine kadar olan coğrafyayı kendi
hayat alanı olarak isimlendirmesi ve özellikle müttefiki İtalya’nın
da Akdeniz’de farklı planlamaların içerisine girmesi savaş tehlikesinin Türkiye’yi ne kadar yakından ilgilendirdiğinin de bir göstergesidir. İkinci Dünya Savaşı, 1 Eylül 1939 günü Almanya’nın
Polonya’ya saldırmasıyla başlar ve başlangıçta bir “Avrupa savaşı”
olarak görünmesine rağmen ideolojik akımların ve dünya egemenliğini ele geçirme yöntemlerinin kışkırttığı aşırı milliyetçilik dalgasıyla dünya bir anda iki kutuplu ve çok boyutlu bir çatışmayı yaşamaya başlar.48 Savaşın başlamasıyla beraber İngiltere hükümeti
de 1 Kasım 1939 günü Winston Churchill aracılığıyla Türkiye’ye
46- Muzaffer Erendil, “İkinci Dünya Harbi’nde Türkiye’nin Harp Politikası ile Siyasal ve Askerî Güç İlişkileri”,
Altıncı Askerî Tarih Semineri Bildirileri I, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara, 1998, s. 342.
47- Alfred Thayer Mahan, Deniz Gücünün Tarih Üzerine Etkisi, Q,Matris Yay., Eylül 2003, İstanbul, s. 44.
48- Akşam, 15 Şubat 1940.
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deniz yardımı konusunu görüşür.49 Savaşın ayak seslerinin duyulmaya başlamasıyla birlikte Balkan Yarımadası’nda kendi halinde
küçük bir ülke olan Yunanistan’da ise farklı sıkıntılar ve farklı sorunlar yaşanmaktadır. Ekonomik hayatın düzensizliği, yaşanılan
istikrarsızlık, özellikle 15 Mayıs 1919–9 Eylül 1922 devresinde
Anadolu’da başlatılan hesapsız kitapsız macera ve hemen ardından
genç Türkiye Cumhuriyeti devletiyle Lozan Konferansı sonrasında yapılan Büyük Mübadele ülkenin ekonomik dengelerini altüst
ederken aynı şekilde sıkıntılarını bir kat daha arttırır. Üzerinden
neredeyse 18 yıl geçmiş olmakla birlikte İkinci Dünya Savaşı sırasında da Yunanistan’da en büyük sıkıntıyı çekenler arasında
Büyük Mübadele sonrasında Anadolu’dan göç edip gelmiş olanlar
ilk sırayı almaktadır. Durum böyle olunca da Yunanistan devleti
son derece akıllı bir siyaset takip etmek ve ülkeyi savaş dışında tutmak suretiyle tarafsızlıklarını koruma düşüncesindedirler; ancak
plan Yunanların büyük gayret sarf etmelerine rağmen hiç de Yunanların arzu ettikleri gibi yürümeyecek ve Balkan yarımadası ve
Akdeniz’de son derece stratejik bir pozisyonda olan Yunanistan bir
anda savaşın içine girecektir.
Öte yandan Doğu Akdeniz’de ve Balkanlar’da devamlı genişleme emelleri taşıyan İtalya da Almanya’ya özenerek Nisan 1939 tarihinde Arnavutluk’u istila eder ve Balkanlar’da bir köprübaşı oluşturur. 50 Savaşın başlamasının ardından tarafsız kalmayı esas alan Türkiye savaşa katılması veya taraf ülkelerin lehine tarafsızlık politikası
izlemesi yönünde baskılarla karşılaşır. 51 Dolayısıyla Türkiye’nin söz
konusu savaş dönemindeki stratejik pozisyonu işgal ettiği coğrafyaya bağlı olarak müttefiklerin de, mihver devletlerinin de Türkiye’yi
kendi yanlarında savaşa sokmak için harcadıkları çabaların, Türki49- Winston S. Churchill, 2. Dünya Savaşı Hatıraları Savaşın Alacakaranlık Dönemi 1939–1940, Örgün Yay.,
İstanbul, 2004, s. 446.
50- İsmail Soysal, Tarihçeleri ve Açıklamalarıyla Birlikte Türkiye’nin Siyasal Anlaşmaları, Cilt I, Ankara, 1983, s. 591
51- Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasî Tarihi (1914 -1995), İstanbul, s. 407.
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ye üzerine oynanan oyunların, sinsi planların ve şüphesiz Türkiye
üzerinde yaptıkları baskıların neredeyse sıradanlaştığı bir dönem
olur. Her ne kadar Türkiye savaşın dışında kalmış gibi görünse de
bu çalışmaya da konu olan Yunanistan’ın yaşadığı büyük trajedi sırasında bu ülkeye verilen her türlü destek, ayrıca Yunan ordusuna
yönelik yardım faaliyetleri ve özellikle İngiltere’nin Yunan adaları
vasıtasıyla Yunanistan’da yapmaya çalıştığı farklı operasyonlara ev
sahipliği yapması göz önüne alındığında doğrudan tarafsızlık olarak değerlendirilemez. Savaşan tarafların bu faaliyetleri karşısında
Türkiye’nin politikası ise, savaşın dışında kalmak ve memleketi
savaşın yıkıntılarından korumak olmuştur. Türkiye’nin uyguladığı savaşın dışında ve tarafsız kalmak konusundaki ince strateji o
dönemde de yabancı diplomatik çevreler tarafından takdirle karşılanır. 52 Bunlara ilaveten bu dönemde Türkiye ile Yunanistan’ın
Avrupa’daki gelişmeler karşısındaki politikaları tam bir paralellik
içerisindedir. Yunanistan, İngiltere ve Fransa’nın tek yanlı garantisine sahip olduktan sonra, Türkiye de Mayıs ve Haziran 1939 tarihlerinde bu iki Batı devletiyle de birer ortak bildirge yayımlayarak
1939 Ekim’inde imzalanacak Türk-İngiliz-Fransız Antlaşması’nın
temellerini atar.
Dış basında yayımlanan haberlere göre Yunanistan, Ege
Denizi’nde bulunan adaları silahlandırmaktadır. Yunanistan tarafından anında yalanlanan bu haberlerin ardından 6 Haziran 1939
tarihinde Yunan Prensi Paul, Romen bandıralı Daçya gemisiyle
Pire’den Köstence’ye gider ve bu adalardaki askerî hareketlilik konusunda bilgi sahibi olur. Eylül 1939’da İkinci Dünya Savaşı başladığında Yunanistan da tıpkı Türkiye gibi savaşın dışında kalarak ve
tarafsızlığını korumak suretiyle İngiltere’ye eğilimli bir tarafsızlık

52- 9 Nisan 1938 tarihinde Londra’da bir açıklama yapan İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Sir Percy Loraine
Türkiye’nin durumunu “Hasta Adam öldü, ama ardında birçok dinç evlat bıraktı.” diyerek ifade eder. Selim Deringil,
Denge Oyunu; İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin Dış Politikası, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul, Temmuz 1994, s. 2.
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politikası izlemeye başlar. 53 Yunanistan’da ayrıca ordu ileri gelenleri ülkenin başına gelebilecek kötü durumları engelleme konusunda
Almanya ile herhangi bir sürtüşmenin içine girme taraftarı değildir.
Türkiye ise son derece ölçülü ve dikkatli bir politika izleme çabası
içerisindedir. Bütün bunlara ilaveten Eylül 1939 tarihinden itibaren
Nazi işgali ve açlıktan inleyip perişan olan Yunanistan’da Türkiye
Büyükelçiliği görevine Enis Akaygen’in 1929–1934 dönemi sonrasında 1939–1945 devresinde bir kere daha getirilmesi ‘eski bir dost
evine dönen’ Akaygen’in Yunanlar için olumlu bir adım ve güven
duygusu olarak görülmesine de yol açar. Aynı konuyla ilgili olarak
Yunan-Türk Ligi’nin Genel Sekreteri G. Christophides de 15 Eylül
1939 tarihinde Büyükelçi Enis Akaygen’e bir hoş geldiniz mektubu
gönderir. Bu dönemde Türk hükümetinin Şükrü Saraçoğlu başkanlığında bir heyet oluşturarak Moskova’da girişimlerde bulunması, 26 Eylül 1939 tarihinde Kremlin’de ağır şartlar ileri sürülmesi
nedeniyle sonuçsuz kalınca 19 Ekim 1939 tarihinde Başbakan Dr.
Refik Saydam tarafından daha önceden hazırlanmış olan üçlü ittifak anlaşması devreye sokulur ve İngiltere ve Fransa büyükelçileri
vasıtasıyla bir anlaşma imzalanır. Böylece özellikle Birinci Dünya
Savaşı döneminde ittifak konusunda yapılan çağrılara kulak tıkayan
İngiltere ve Fransa bu sefer Türkiye ile aynı saflarda ve ortak düşmana karşı mücadele edebilmek amacıyla her türlü tavizi vermeye hazır
bir pozisyona girer. 54
Türkiye ile Yunanistan arasında gelişen dostluk ilişkileri hayatın farklı alanlarında da kendisini göstermeye başlar ve dönemin
Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu da bu konuyla ilgili olarak Türkiye ile Yunanistan’ın dış siyasetlerinin amaç ve hedeflerinin tek ve
ortak olduğu yönünde bir açıklamada bulunur. 55 Bu arada Yunanis53- Şükrü S. Gürel, Türk-Yunan İlişkileri (1821–1939), Ankara, Eylül 1993, s. 48
54- Yavuz Özgüldür, “İkinci Dünya Savaşı’nda Türk Dış Politikasını Belirleyen İki Anlaşma ve Sonuçları: Türkİngiliz- Fransız İttifak Anlaşması ve Türk-Alman Dostluk ve Saldırmazlık Anlaşması”, Altıncı Askerî Tarih Semineri
Bildirileri II, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara, 1999, s. 84.
55- Akşam, 3 Şubat 1940.
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tan ise 4 Mayıs 1940 tarihinde yaptığı bir açıklamayla İtalyanların
On İki Ada’ya 50.000 askerlik bir askerî güç ile 15 adet de denizaltı
gönderdiğini, ayrıca bir savaş filosunun da İskenderiye limanında
alarm durumunda bekletildiğini ve Malta’da hava saldırılarına karşı karartma uygulamasına geçildiğini duyurur. Hemen bir gün sonra Yunanistan tarafından alınan bir askerî tedbirle de ülkede petrol
ve kömür sarfiyatı konusunda kısıtlamaya gidilir. Öte yandan özellikle Balkan yarımadasında Türkiye ve Yunanistan’ı savaşa dâhil
etmeye yönelik faaliyetler ve olumsuz propaganda da bütün gücüyle devam etmektedir. Örneğin İtalyan basın organlarında ‘Ege
adalarına asker çıkarma konusunda Türkiye’nin Yunanistan’dan
izin istediği’ bildirilirken, Başbakan Metaxas ise hemen bir gün
sonrasında 5 Haziran 1940 günü bir açıklama yaparak ‘Bugün rahatız. Fakat fırtına yarın bizim üzerimize de çökebilir. Biz kimsenin malı olan şeyi almak arzusunda değiliz. Zamanı gelince genç,
ihtiyar; bütün vatanı savunacaktır.’ der. Aynı günlerde ortaya atılan
iddialara göre ise Türkiye, Yunan adalarına asker çıkaracak ve bu
adaları alacak, ayrıca Yunanistan’a da bir harekât düzenleyecek, bu
arada Yunanistan ise muhtemel bir düşman saldırısına karşı İtalyan askerlerine kendi topraklarını kullanma izni verecek ve konuyla ilgili olarak da Türkiye sınırında tahkimat yapacaktır. 56 Bu arada
yaşanan ilginç bir gelişme ise 11 Haziran 1940 tarihinde İngiltere
ve Fransa tarafından Türkiye üzerinde bir baskı unsuru oluşturulması ve bir Akdeniz ülkesi olarak İtalya’nın savaşa girmesi bahane
edilerek 19 Ekim 1939 günü İngiltere, Fransa ve Türkiye arasında
imzalanmış olan üçlü ittifak anlaşması da öne sürülmek suretiyle
Türkiye’nin de savaşa girmeye zorlanmasıdır. Buna göre Türkiye
derhal İtalya ile ilişkilerini kesecek, genel seferberlik ilan edecek,
deniz ve hava sahasını müttefiklerinin kullanımına açacak, ayrıca
İtalya’ya da savaş açacaktır. Yunan hükümeti ise yaşanan nazik durum nedeniyle 13 Haziran 1940 tarihinden itibaren açık denizlerde
56- Akşam, 5 ve 12 Haziran 1940.
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olan bütün Yunan gemilerinin en yakın Yunan limanına dönmesini
isterken57 18 Haziran 1940 gününden itibaren ülkede bazı tüketim
malzemelerinin kullanımı konusunda karne uygulamasına geçileceği de bildirilir. 58 Öte yandan Yunanistan Başbakanı Metaxas
ise 13 Temmuz 1940 günü yeni mezun olacak jandarma subaylarına hitaben bir konuşma yaparak yaşanan gelişmeleri değerlendirir ve ‘Yarının bize neler getireceğini bilemediğimiz bir zamanda
vazifenize başlamaktasınız. Fakat şartlar ne olursa olsun hepimiz
eminiz ki bunlara birer erkek ve birer Elen gibi karşı koyacağız.’
der. 59 Türkiye ise Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan
bir savunma planına uygun olarak Karadeniz’in kuzeyinden başlayarak Meriç nehrine kadar Bulgar sınırı, ayrıca Meriç nehrinden
Edirne’ye kadar Yunanistan sınırı, Karadeniz’in kuzey kıyısından
İğneada’nın iki kilometre kuzeyi, Kurtdere köyü dâhil olmak üzere
Demirköy’ün iki buçuk kilometre kuzeyi, Üsküp hariç Bayramdere
köyü 234 rakımlı tepe Kavaklı istasyonu, İnce, Paşayeri dâhil Kızılcamüslim; Söğütlüdere hariç olmak üzere Ulupaşa ile Trakya, Çanakkale ve İzmit’le sınırlanan bölgeyi ikinci derece yasak bölge ilan
eder ve batıda İzmir, doğuda ise Kars ve Erzurum’un da yasak hava
bölgesi olduğunu açıklar.60
9 Eylül 1940 tarihi itibarıyla “İtalya, Yunanistan’a saldırdığı
takdirde Türkiye’nin İtalya’ya savaş ilan etmesi bize fazla bir şey
kazandırmaz.” düşüncesindeki İngiltere bu aşamada Türkiye’yi
bir asker kaynağı olarak görmektedir. İngiltere’ye göre Türkiye’nin
birincil görevi çok sayıda yedek kuvvet beslemek ve Müttefiklerin
uygun gördüğü anda bunları savaşa sürmektir. Türkiye’nin birinci
görevi asker sağlamak, ikinci görevi ise topraklarında İngiltere’ye
57- İkdam, 13 Haziran 1940.
58- A.g. g., 13 Haziran 1940 ve Akşam, 17 Haziran 1940.
59- İkdam, 14 Temmuz 1940.
60- Akşam, 6 Eylül 1940.
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üsler vermektir. Bu arada Başbakan General Metaxas61 idaresinde
bulunan Yunanistan ordusu ise savaşla ilgili hazırlıklara giriştiğinde
iyi teşkilatlanmış ve iyi eğitilmiş bir ordu görüntüsü vermektedir.
Yunanistan ordusunun muharip gücü yaklaşık 400.000 civarındadır ve barış döneminde ordu toplam 13 tümenden oluşmaktadır62
ve Bulgaristan ve Arnavutluk cephelerinde ise iyi hazırlanmış kara
tahkimatları bulunmaktadır. Bu dönemde bir İtalyan denizaltısı işgalin başlamasına ve Yunanistan’ı savaşın içine sokacak fitili ateşlemesine neden olur ve Elli isimli Yunan gemisini torpille vurup pek
çok kişinin ölümüne neden olur. Mussolini de 15 Ekim 1940 tarihinde Yunanistan’a taarruz konusunda bir emir yayımlar.63 Elli olayından hemen iki ay sonrasında ise İtalya müttefiki olan Almanya’ya
haber vermeden 28 Ekim 1940 tarihinde İtalya’nın Atina Büyükelçisi Kont Grazzi aracılığıyla Yunanistan’a bir ültimatom verir64 ve
Yunanistan’ın İngiltere’ye karasuları, sahilleri, limanları ve İngiliz
uçaklarına üsler vermesini ileri sürerek Korfu ve Girit adalarını, ayrıca Preveze ve Pire limanlarının kendisine vermesini talep eder. 65
Mussolini’nin Hitler’in bütün ikazlarına rağmen daha fazla zafer
kazanma hırsıyla 28 Ekim 1940 tarihinde İtalyan birliklerinin serbestçe Yunanistan topraklarına girmesi konusunda Yunanistan’a
bir ültimatom vermesi savaşın seyrini de böylece değiştirir.66
Almanya’nın 1936-1943 döneminde Roma’daki askeri ataşesi olan
General Enno von Rintelen ise Mussolini’nin yarattığı oldubitti ve
sonrasını “Almanlar İtalyanların savaşa gireceğini, böylece bütün
Akdeniz’in otomatik olarak savaşın içinde kalacağını ve çatışma
61- Richard Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, İstanbul 1997, İletişim Yay., s.276.
62- Edgar Schumacher’den tercüme eden Lütfullah Ecevit, İkinci Dünya Harbi Tarihi, Genelkurmay Başkanlığı
Yay., İstanbul, 1948, s. 100.
63- Hans-Adolf Jacobsen, 1939–1945 Kronoloji ve Belgelerle İkinci Dünya Savaşı, Genelkurmay Başkanlığı,
Ankara, 1989, s. 31.
64- Vatan, 1 Ocak 1941 ve Herbert Voon Moos, Büyük Dünya Olayı, Cilt II, Genelkurmay Başkanlığı Yay.,
İstanbul, 1952, s. 107.
65- Murat Hatipoğlu, Yakın Tarihte Türkiye ve Yunanistan, 1923–1954, Ankara, 1997, s. 223
66- Akşam, 29 Ekim 1940.
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bölgesinin genişleyeceğini hesaba katmamışlardı. Daha da önemlisi İtalya’nın bu konuyla ilgili olarak daha önceden Alman Genelkurmayı ile hiçbir görüşme ve planlamaya girmeden ve Almanlara
savaşla ilgili İtalya’nın niyetlerini bildirmeden savaşa girmesidir.”67
şeklinde açıklar. İtalya ve Almanya tarafından ortaya atılan talepler
Yunanistan tarafından böylece anında reddedilir ve bu durum söz
konusu iki ülkenin doğal olarak tepkisini çeker.68 Savaşın başlamasıyla beraber Akdeniz bölgesini kendi kontrol ve idaresinde kalmak
suretiyle İtalya’nın etki alanına bırakan Hitler, 1940 yaz döneminden itibaren İngiltere’yi Romanya petrol alanlarını tehdit etmek için
cesaretlendirebilecek her hareketten sakınma endişesi içindedir.69
Şüphesiz Hitler’in planlamasında bölgede İtalyanların ağır ve itibar
sarsıcı bir yenilgi yaşayacakları ve neredeyse tamamı Arnavutluk sınırında geçen yaklaşık 7 aylık Yunan direnişi karşısında İtalyanların
yenilgiyi kabul ederek geri çekilecekleri yoktur.
Kansız ve son derece kolay bir zafer elde etmeyi planlayan70
İtalya’nın 28 Ekim 1940 günü Yunanistan’a verdiği ültimatomun hemen ardından ortaya çıkan yeni durum, Türkiye’de hemen bir gün
sonra kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı törenlerine de damgasını vurur. Türkiye savaşa girmemesine ve İngiltere’nin verdiği
garantiye bağlı olarak Yunanistan’ı koruma durumunda olmasına
rağmen ülkede Mussolini’nin Yunanistan’da kazanacağı bir zafer
planları altüst edebilir düşüncesi hâkim olur. Hükümet ortaya çıkabilecek yeni durumla ilgili olarak tedbirler almaya başlar ve gazetelere verilen ilanlarla halkı nasıl davranması gerektiği konusunda bil67- Jonathan Steinberg, All or Nothing; The Axis and the Holocaust 1941-1943, Londra, 2002, s. 19.
68- Meryem Ana ikonasıyla bilinen Tinos adası açıklarındaki Elli isimli geminin 15 Ağustos’ta, tam da Meryem
Ana Yortusu törenlerinde batırılması ve hemen arkasından İtalyanların 28 Ekim günü verdikleri ültimatoma
Yunanistan’ın ‘Hayır’ cevabı vermesi bugün bile Yunanistan’da tam bir efsane hâline gelir ve her yılın 28 Ekim
günü Oxi/Hayır Günü olarak kutlanır. Tracy Dodge, “American Can Save Greece”, Ex Post Facto; Journal of the
History Students at San Francisco State University, Fall 2006, Volume XV, s.31-45. Stanley Casson, Greece Against
The Axis, Hamish Hamilton Press, Londra, 1941, s. 21. Mary Henderson, Greece 1919–1949; Xenia-A Memoir,
Weidenfeld and Nicolson Press, Londra, 1988, s. 24.
69- Dominique Eudes, Kapetanios-Yunanistan İç Savaşı 1943–1949, Belge Yay., İstanbul, 1970, s. 18.
70- Christopher Buckley, Greece and Crete 1941, Efstathiadis Group, Atina, 1991, s.15.
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gilendirir. İtalyan diktatör Mussolini’nin planı kolay lokma olacağını düşündüğü Yunanistan’ı ‘pişmiş bir yemek hâlinde’ 71 Almanya’ya
vermektir; ancak her ne kadar Hitler ve Mussolini’ye hayran da olsa
bir Yunan milliyetçisi olan Yunanistan Başbakanı Metaxas bu ültimatomu sert bir şekilde derhal reddeder.72 Söz konusu İtalyan ültimatomunun reddedilmesi üzerine Arnavutluk’ta bulunan 100.000
kişilik İtalyan birlikleri Yunanistan sınırından içeriye girmeye
başlar73 ve Yunanistan da direniş hareketini Arnavutluk sınırında
böylece başlatır. Yunan ordusu büyük imkânsızlıklar ve yetersizlikler içinde İtalyanları durdurmaya gayret ederken Yunan halkı da
dağlardaki askerlerine ellerinden gelenin fazlasını yaparak yardımcı
olmaya çalışır. Yunanistan’la daha önceden imzalanmış savunma
anlaşması çerçevesinde İngiltere de bu direnişe destek vermektedir;
ancak bu direniş uzun soluklu olmayacak ve bir süre sonra İngiliz
birlikleri Yunanları Alman işgal güçleri karşısında yalnız bırakarak
ülkeyi terk edeceklerdir. Bu arada Yunan Kraliçesi Frederiki de Yunan gazeteleri vasıtasıyla yaptığı duyuruda özellikle Yunanistan dışında yaşayan Yunan vatandaşlarına seslenerek “Askerlere Yardım”
isimli bir örgütün kurulduğunu belirtir ve herkesin bu çabalarına
destek vermesini ister.74 Aynı günlerde Yunanistan’da olup bitenler
ve İtalya’nın Yunanistan’a verdiği sert kesin uyarı ve yaşanan işgal
hareketi sonrasında Türk basın mensupları da Yunanistan’daki
meslektaşlarına destek mesajları göndermeye ve bu bağlamda yazı71- Vatan, 1 Ocak 1941
72- Louis de Berniérs İkinci Dünya Savaşı sürecinde Yunan adası Kefalonya’da yaşananları kaleme aldığı Yüzbaşı
Corelli’nin Mandolini isimli eserinde Metaxas’la ilgili olarak “…Şimdi ruhu ateşlere atılmıştı, yaradılışı kaderin
kazanında sınanıyordu. Yunanistan’ı kurtaran adam mı olacaktı yoksa kurtarmak elindeyken kurtarmayan adamı?
Yunanistan’ı kurtarmayan ama onurunu kurtarmak için var gücüyle çabalayan adam. İşin püf noktası buydu.
Kişisel ve ulusal onur her şeyin üstündeydi. Yunanistan bu sınavdan hiçbir ahlaksızlığa, hiçbir pisliğe bulaşmadan
geçmeliydi. Askerler öldüğü, ülke yakılıp yıkıldığı zaman ayakta kalan, kalıcı olan şereftir, namustur. Kötü zamanlar
geçtiğinde ölü bedene can veren onurdur…” der. Hakikaten Yunan halkı da, Yunanistan da bu mücadeleden
binlerce sivil ve masum Yunan vatandaşını kaybetmekle birlikte şeref ve namuslarıyla çıkmasını bilmişlerdir. Louis
de Berniérs, Yüzbaşı Corelli’nin Mandolini, Yapı Kredi Yay., Temmuz 2000, s.41–42.
73- Almanya’nın Türkiye Büyükelçisi Von Papen’den aktaran Selahattin Ülkümen, Bilinmeyen Yönleriyle Bir
Dönemin Dışişleri, Gözlem Yay., 1993, İstanbul, s.35.
74- Apoyevmatini, 12 Kasım 1940.
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lar yazmaya başlarlar.75 Bu dönemde Yunanistan’ın askerî pozisyonuna göre Batı Trakya ve Doğu Makedonya’da iki kolordusu hazır
vaziyette konuşlandırılmış durumdadır.76 28 Ekim 1940 günü İngiltere adına bir açıklama yapan Winston Churchill ise ‘Felaketli
zamanlarda iyi dostlara malik olmak bir nimettir.’ diyerek Türkiye’ye
övgüler yağdırır.77 Aynı sıcak düşünceler Yunanistan’da yayımlanmakta olan gazeteler için de geçerlidir ve Kathimerini gazetesi yaşananları ‘Tabii dostluk hislerinden ve iki memleketi birleştiren ittifak
bağlarından ilham alan bu tarz bir hareketin Türk-Yunan çözülmez
bağının en güzel ve en belirgin bir delilidir.’ derken Proia gazetesi ise
‘Son günlerde Türk basını tarafından gösterilen hararetli sempatiden’
bahseder.78 28 Ekim 1940 günü Yunan halkına hitaben bir açıklama
yapan Yunan Başbakanı Ioannis Metaxas ise ‘Bağımsızlık, birliğimiz
ve Yunanistan’ın şerefi için mücadele zamanı gelmiştir. Herkese karşı
mutlak bir tarafsızlık politikası takip etmemize rağmen İtalya yaşama
hakkımızı ve özgür Yunanistan’ın yaşama hakkını göz ardı ederek benden bu sabah 03.00’de Yunanistan’ın teslim olmasını istedi… Ben de
İtalyan bakana gerek bu talebin kendisi, gerekse bu talebin sunuluş şeklinin İtalya’nın Yunanistan’a savaş ilanı olduğunu belirttim… Hepimiz
için mücadele zamanı gelmiştir.’ şeklinde konuşur79 ve Yunanlardan
ülkenin şerefi, özgürlüğü ve birliği için savaşmalarını ister.80 Askeri
eğitimini Almanya’da tamamlayan ve Alman kültürüne hayranlığı
herkes tarafından bilinen Metaxas’ın bu çağrısından sonra Yunanlar
da fiilen savaşın içine girerler. Bu durum Mussolini’nin fazla zorlanmadan işgal edeceğini düşündüğü Yunanistan’da karşılaştığı direnişin her geçen gün biraz daha kuvvetlenmesine, yapılan saldırıların
derhal geri püskürtülmesine ve İtalyan askeri birlikleri moral değer
75- Cumhuriyet, 5 Ocak 1941.
76- The British War Office, The Campaign in Greece and in Crete, Londra, 1942, s.7.
77- Vatan, 2 Ocak 1941
78- Vatan, 20 Ağustos 1940.
79- www. Ahistoryofgreece. Org.
80- Tracy Dodge, a.g.e., s. 36.
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ve askeri güç olarak zayıflarken direnişçi Yunanlarda coşku ve heyecana sebep olur.
Hitler’in Mussolini’ye yazdığı bir mektupta “Batıda savaş zaten kendiliğinden kazanılacaktır. Asıl vurucu darbe İngiltere’yi ezmek
olmalıdır.”81 dediği sıralarda bir açıklama yapan Winston Churchill ise ‘Geçen müşkül aylarda Türkiye’nin değişmez dostluğuna mazhar olmak saadetine erdik.’82 diyerek Türkiye’ye övgüler düzer. Bu
arada İngilizler direnişçi Yunan birliklerine destek olmaya devam
eder ve Arnavutluk’taki Elbasan bölgesini bombalarken TepedelenKlisura bölgesinde Yunanistan lehine gelişen savaş Yunanistan’ın
yaklaşık 600 İtalyan askerini esir alması ve İtalyan askerî malzemelerini ele geçirmesiyle devam eder.83 Bu durum İtalyan komuta heyetinin stratejik planlamalarında yoktur ve bir dönem sonra
onlar da askerlerine komuta edemez duruma düşerler. Bunun sonucunda da Yunan askerî güçleri Klisura şehrine girdiklerinde
karşılarına çıkan manzara bomboş ve alevler içinde bir şehirdir. 84
Yunan askerlerinin İtalyanlar karşısında gösterdikleri beklenmedik direnç Yunanistan’ın kısa sürede işgal edileceği ve teslim olmak zorunda kalacağı düşüncesindeki Batılı ülkeler tarafından
da hayretle takip edilir ve İngiltere’nin bile tahmin edemeyeceği
bir direniş gösteren85 Yunan askerleri antik Yunan’ın ‘Marathon
ve Thermopylae’nin kahramanlarına’ benzetilir. 86 Öte yandan
İtalya’nın Yunanistan’a verdiği ve anında reddedilen ültimatomla
başlayan ve İtalyan saldırılarıyla devam eden süreçle birlikte “Bugün ya da gelecekte İtalya’nın Yunanistan’la ilgili herhangi bir saldırı
81- Alan Clark, The Fall of Crete, New English Library, Londra, 1969, s.9.
82- Cumhuriyet, 1 Ocak 1941.
83- Vatan, 6 ve 7 Ocak 1941
84- Cumhuriyet, 12 Ocak 1941.
85- Dr. Constantine Hatzidimitrou tarafından Washington DC’de 25 Mayıs 2007 tarihinde yapılan “The Battle of
Crete and Greece’s Role in WWII; American Perspectives Then and Now” başlıklı konuşma.
86- The Christian Science Monitor’den aktaran www. ahistoryofgereece. org.

50 Doç. Dr. Ulvi Keser
planı olduğunu söylemek yanlıştır.”87 diyen Mussolini’nin yaptıkları Yunan hükümeti tarafından yayımlanan Beyaz Kitap dâhilinde
ayrıntılarıyla açıklanır. 88 Yunanistan’a yönelik İtalyan saldırıları çok kısa bir süre devam etmesine ve Yunanlar tarafından geri
püskürtülmesine rağmen bu saldırılardan geriye yakılıp yıkılmış
köyler, işkence, tecavüz ve özellikle sivil masum insanların katledilmesi gibi daha 1949 yılında bile çok büyük tepkiye neden olan
insanlık suçları kalır.89 Bu paralelde olmak üzere İtalyanlara karşı
beklenmedik bir direniş gösteren ve İtalyan askerlerini Yunanistan
hududundan dışarıya atan Yunanistan’ın bu mücadele gücünü örnek olarak gösteren Winston Churchill’in aynı şekilde Türkiye’yi
de savaşın içerisine çekme konusundaki gayretleri bu dönemde de
ortaya çıkar. Yunanistan’a paralel olarak Türkiye’nin de Alman işgal
kuvvetlerine karşı savaş açmasıyla bölgede Almanlara karşı ciddi
bir set oluşturulacağı düşüncesinde olan Churchill bu planını uygulamaya geçirebilmek için uzun süre mücadele eder. Balkanlarda
Türk askerini kullanmak suretiyle ikinci bir cephe oluşturma düşüncesindeki Winston Churchill’e İnönü ve kurmayları tarafından
‘ayak direme operasyonu’90 uygulanır ve plan soğumaya bırakılır.
Yunanlar ise İtalyanları topraklarından sürerek bölgesel başarılara
da böylece imza atar; ancak kazanılan bu askerî başarının ardında
şüphesiz Türkiye’nin son derece önemli stratejik rolü bulunmaktadır. İtalya’nın Yunanistan’a savaş açması ve bu ülkeyi işgale yeltenmesi sonrasında Bulgaristan’ın da aynı şekilde Yunanistan’a saldırabileceği sonucunu doğurduğundan Türkiye bu durum karşısında
derhal harekete geçerek Bulgaristan’a Yunanistan’a saldırması hâlinde buna tepki göstereceğini bildirir ve ortaya çıkan bu yeni durum karşısında Bulgaristan da böyle bir hareketin içerisine girme
87- St. Petersburg Times, 9 Kasım 1941.
88- Cumhuriyet, 15 Ocak 1941.
89- Lidia Santarelli, “Muted Violence; Italian War Crimes in Occupied Greece”, Journal of Modern Italian
Studies, (3), 2004, s.280-299.
90- Selim Deringil, “Hasta Adamın Dinç Evlatları” Toplumsal Tarih, Sayı 121, Ocak 2004, İstanbul, s. 79.
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cesaretini göstermez. Balkan Paktı hükümlerine göre Türkiye’nin
Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu vasıtasıyla Bulgaristan’ın dikkatini çekmesi, durumdan Alman Büyükelçiliği’ni de haberdar edip
Yunanistan’a karşı yapılabilecek muhtemel bir Bulgar saldırısında
hareketsiz kalmasının söz konusu olmadığını belirterek Bulgar sınırına askerî yığınak yapması sonucunda Yunanistan özellikle doğu
ve kuzey sınırları konusunda rahatlar ve seferberliğini tamamlayarak İtalya’nın karşısına çıkar.91 Türkiye’nin o dönemdeki Dışişleri
Bakanı Şükrü Saraçoğlu ise Bulgaristan’a yönelik olarak yapılan uyarıyı aynı şekilde Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Rafail Rafail’e
de iletmiş ve böyle bir durumun olmasını Türkiye’nin “Casus belli/
Savaş nedeni” olarak değerlendireceğini ve Yunanistan’a doğal olarak yardım edileceğini iletmiştir. Böylece Yunanlar ise Bulgaristan
ve Almanya açısından dönem itibarıyla nispeten rahatlayarak ve
‘karış karış toprak zapt ederek Elbasan’a doğu yaklaşırlar.’92 Aynı
günlerde Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Rafail Rafail de bir
açıklama yaparak Türkiye’nin Yunanistan’a yardım elini uzattığını,
bu bağlamda Kızılay tarafından Yunan Kızılhaç Teşkilatı’na yüklü
miktarda pamuk, sargı bezi, çeşitli ameliyat malzemesi, 3.000 tetanos ve 1.000 adet de kangren serumu vereceğini, ambulans ve yatak
çarşafı gönderemeyeceği için de Kızılay’ın üzüntülerini bildirdiğini
belirtir.93
28 Ekim 1940 tarihinde Yunan Büyükelçisine Türkiye’nin desteğini açıklaması üzerine Türkiye’nin yardımından mutlu olan
Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi ‘Türkiye’nin Trakya’yı Bulgaristan’a
karşı tutmasının yeterli olduğu, zaten bundan başka bir şeyin ondan beklenilemeyeceğini’ belirtir.94 Böylece özellikle doğu sınırında büyük bir
91- The Age, 14 Kasım 1940.
92- Cumhuriyet, 8 Ocak 1941.
93- Yunan Dışişleri Bakanlığı Arşivi (AYE), Klasör 38, Mısır Hükümeti, 1941,I/G2/3’den aktaran Elçin Macar,
İşte Geliyor Kurtuluş; Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’nda Yunanistan’a Yardımları 1940–1942, İzmir Ticaret
Odası Yay., İzmir, Ocak 2009, s. 33.
94- Selim Deringil, a. g. e., s. 127
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güvence temin eden Yunanistan, İtalya ile mücadelede daha kararlı
adımlar atma imkânı da bulur. Bulgaristan’ın savaştan uzak tutulması ile beraber Yunanistan Bulgar sınırındaki askerî gücünü çekerek İtalya ile savaşabilmek imkânını bulur ve Yunanistan’a savaşın
bu aşmasında dolaylı da olsa yardım eder.95 İtalyanların Yunan askerî
gücü karşısında yenilmesi ve İtalyan askerlerinin Arnavutluk’a geri
püskürtülmesi Almanları da epeyi ürkütecek, Hitler’in bütün stratejik planlarını bozacak, onun Balkanlar konusunda stratejisini yeniden gözden geçirmesine neden olacak ve İngilizlerin Yunanistan’a
destek amacıyla bölgede yeni bir cephe açacağı kaygılarını da ortaya
çıkaracaktır.96 Rusya’ya karşı başlatılacak askeri operasyona bir an
evvel başlamak ve Balkanlar üzerinden bu ülkeye geçiş ve çıkış noktalarını tutup kapatmak isteyen Hitler’in planları böylece suya düşerken özellikle kamuoyu karşısında yaşanılan itibar kaybı Hitler’in
Yunanistan’a olan öfke ve hıncını bir kat daha arttırır.
Bu arada özellikle Arnavutluk bölgesinde savaşa devam eden Yunan askerî gücünün moral-motivasyon seviyesi hayli yüksek olmakla
beraber olası bir Alman işgali karşısında nasıl bir tepki verecekleri ve
nasıl bir direniş gösterecekleri ise komuta kademesi tarafından bile
bilinmemektedir. Bu arada bir Türk askerî heyeti de özellikle Arnavutluk cephesindeki askerî gelişmeleri ve savaşın cereyan tarzını
yerinde tetkik etmek üzere bölgeye gönderilir.97 Yunanistan’da silah
sanayisinin olmaması ve askerî malzeme ile cephane ihtiyaçlarının
Kuzey Afrika’da İngilizler tarafından mağlup edilen İtalyanlardan
ele geçirilmiş stoklarla sınırlı olması Yunanlar açısından halledilmesi gereken en önemli sorundur.98 Bir yandan Doğu Makedonya ve
Batı Trakya’dan askerî güç çekmeye başlayan Yunanistan, bir yandan Arnavutluk’ta direnmeye çalışırken bir yandan da Yugoslavya
95- Siyasal Bilgiler Fakültesi Yay., Olaylarla Türk Dış Politikası, Ankara, 1975, s. 155.
96- Life World Library, The Balkans, New York, 1964, s. 61
97- BCA.030.18.01.94.21.12.
98- www. armymilcmh_pgbookswwııbalkan
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ve Türkiye veya yalnızca Yugoslavya’nın savaşa katılarak kendilerine destek vereceği ümidini taşımaktadır; ancak beklenenler gerçekleşmez ve bunun hemen arkasından Almanya’nın saldırıları başlar.99
Balkanların ve özellikle de Yunanistan’ın Alman askeri gücü ve lojistiği açısından son derece önemli olması yanında Mussolini’nin
beklenmedik yenilgisi Hitler Almanya’sının bu ülkeyi işgal planlarını hızlandırır.100 Güneydoğu Avrupa’nın Almanya’nın tahıl ve gıda
ihtiyacının neredeyse yarısını karşıladığı, Yugoslavya’yla birlikte
Yunanistan’ın Alman endüstrisinde kullanılan boksitin %45’lik kısmını karşıladığı, sadece Yugoslavya’nın ürettiği tenekenin %90’ını,
kurşunun %40’ını ve bakırın da %10’nu Almanya için ürettiği düşünülecek olursa Balkanlarda doğrudan İngiltere tarafından gelecek
tehlike böylece Hitler’in planlarını derhal uygulamaya sokmasına
neden olur ve Yunanistan saldırısı başlar.
Yunan halkının askeri ülkenin güçleriyle bir araya gelip bütün
dünyayı şaşırtan bir direniş göstermesi ve özellikle Arnavutluk sınırında devam eden mücadelede İtalyanları geri çekilmeye zorlamalarının ardından İngiltere ise Türkiye’nin de bu direnişe katılması sonrasında Balkanlarda Mihver güçlerine karşı durulabileceği düşüncesindedir. Bu aşamada Yunanistan’a yardım edilmesine çok önem
veren, bunu Türk kamuoyunda İngiltere’nin saygınlığını korumak
açısından zorunlu gören Winston Churchill için Türkiye her zaman
olduğu üzere İngiltere’nin Balkan stratejisinin en önemli ve hassas
noktasıdır. Hemen aynı günlerde ve savaşın devam ettiği dönem
içerisinde Yunanistan ve Türkiye’nin dışında yaşanan bir gelişme
ise diplomatik alandadır ve İngiltere Dışişleri Bakanı Sir Anthony
Eden ile Türkiye Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu, 18 Mart 1941
günü Kıbrıs’ta bir araya gelirler. Bu görüşme esasında savaş dışında kalmaya özen gösteren Türkiye’nin bir yandan savaşan taraflarla
99- Ulus, 23 Nisan 1941
100- Kyriakos Nalmpantis, Time On The Mountain; The Office of Strategic Services in Axis-Occupied Greece
1943-1944, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Kent State University, May 2010, İngiltere, s.53.
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ilişkilerini belli bir standartta tutma çabası yanında Türkiye dışında
yaşayan Türklere yönelik olarak da bir sahiplenme çabasıdır;101
“...Ben Kıbrıs’ı sadece bir kez, 1941 yılı baharında ziyaret ettim.
Orada, Hitler’in Balkanları işgal etmesinin her an beklendiği bir esnada, Türk Dışişleri Bakanı ile buluştum. Bu haber, hemen adanın her
yanında duyulmuştu. Konuşmalarımızı tamamladığımızda, Vali Sir
William Battershill, uçak alanına gitmeden, Saraçoğlu ve benim üstü
açık bir araba içinde birlikte Lefkoşa’nın bir ucundan öteki ucuna gitmemizi önerdi. Vali, bu şekilde duygularını belirtmek için halka bir şansa
verilmesini düşünmüştü. Gerçekten de öyle oldu. Bizi görebilecekleri her
yer ve her evin üst katı, sevinç içinde alkış tutan Rumlar ve Türklerle
tıklım tıklım dolmuştu. Rumlar, Türklerin de savaşa girmesi isteğini
haykırıyorlardı. Kentin ana meydanında (Atatürk Meydanı) halkın kalabalığı o kadar yoğunlaşmıştı ki bu izdiham arabamızın durmasına
neden oldu.
Endişe etmeye başladım. Zira çok az sayıda polis vardı ve kendimi
Sayın Saraçoğlu’nun güvenliğinden sorumlu hissettim. Kalabalıktan
yükselen sesler müthişti. Aniden fışkıran ılık bir kan, üstü açık arabamızın ön camını yağmur taneleri gibi ıslattı. Ben, katliam başladı sandı.
Fakat bunların bir Türk’ün kendi Dışişleri Bakanı şerefine kesip kurban ettiği koyunun kanları olduğu anlaşıldı. Başımızdan geçen bu olayı
Churchill’e söylediğimde, o da yüzyılın başlarında (1907) Sömürgeler
Bakanlığında genç bir Bakan iken Kıbrıs’a yaptığı ziyaretiyle ilgili anı101- İlginçtir ki Yunanistan’da siyah ve beyaz propagandayı muazzam bir şekilde uygulayan İngiltere’nin Yunanistan’a
yönelik yaptığı radyo yayınları, yayımladığı binlerce kitap, on binlerce bildiri, dergi, makale, kartpostal, resim ve
poster yanında Yunanistan’ın savaş sonrasında bütün kayıplarının telafi edileceği, Avrupa’nın yeniden şekillenmesi
sırasında stratejik görevler verileceği ve Yunanistan’ın yeniden yapılanması sürecinde ekonomik destek sağlanacağı
yönündeki vaatleri yanında zaman zaman “İyonya adaları” ifadesiyle ve klasik Enosis beklentisiyle Kıbrıs adasını
da Yunanistan’a verecekleri yönünde sözler verilmesi üzerine 1943 itibarıyla bazı temkinli davranışlar ortaya çıkar.
Özellikle Winston Churchill’in önce Türkiye ve ardından Kıbrıs adasına yaptığı Şubat 1943 tarihli gezilerden sonra
Siyasi Savaş Danışmanlığı (Political Warfare Executive) uyarılarak “Kıbrıs söz konusu olduğu takdirde İngiltere’nin
savaş sonrasında adanın statüsü konusundaki niyetini ortaya koyan ipuçları olarak değerlendirilebilecek hiçbir
şey şüphesiz söylenmemelidir.” denilir. Spyridon Ploumidis, “British Propaganda towards Greece (1940–1944)”,
Southeast European and Black Sea Studies, Cilt 6, Sayı 4, s.407–426. Ayrıca bkz. The Memoirs of Sir Anthony
Eden, Full Circle, London, 1960, s. 394-395’ten aktaran Ahmet C. Gazioğlu, İngiliz Yönetiminde Kıbrıs II, Enosis
Çemberinde Türkler, Cyrep Yay., Nisan 1996, Lefkoşa, s.321.
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sını anlattı. Bir destroyer içinde Kıbrıs sahiline yaklaştığında, ellerinde
bayraklar ve pankartlar bulunan bir kalabalığın kendisini karşılamak
için toplandığını görerek duygulanmış. Bunun müthiş bir şey olduğunu
düşünmüş. Çünkü kendi ününün bu kadar hızla ta buralara kadar ulaştığını düşünmeye daha önce cesaret edememiş bile. Bu düşünce ve duygularını kaptana anlatınca, kaptan ‘Bir yargıya varmadan, daha yakına
gidinceye kadar bekle.’ diye yanıt vermiş. Bu karşılanış, Churchill’in bir
Enosis gösterisi hakkındaki ilk deneyimi olmuş. Ben veya herhangi bir
İngiliz Bakan, benzer koşullarda 1955’te Kıbrıs’a varışında çok daha
kötü olaylarla karşılaşacaktı.”
Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu da Başbakan olarak görev
yaptığı 1945 yılında kendisini ziyarete gelen ve o dönem Dil-TarihCoğrafya Fakültesi öğrencisi olan Nevzat Karagil’e Kıbrıs’a yaptığı
geziden bahseder ve Kıbrıslı Türklerin coşkulu karşılayışlarını övgüyle takdir ettiğini belirtir;102
“...Sayın Başbakan, İngiltere Dışişleri Bakanı Mr. Anthony Eden
ile 18 Mart 1941 tarihinde Kıbrıs’a yaptıkları ziyarette Lefkoşa’da geçirdikleri iki günü kısaca anlattılar. Kıbrıs Türklerinin tarifi imkânsız
coşkunluk içinde kendilerine tertip ettikleri karşılama törenini hiçbir
zaman unutamayacağını, kesilen kurbanlardan bindikleri otomobil
üzerine fışkıran kanların hâlâ gözleri önünde olduğunu, milliyetçi Kıbrıs Türk’üne yardımın kendileri için bir zevk olacağını duygulanarak
anlattılar...”
Söz konusu bu iki bakanın Kıbrıs adasında gerçekleştirdikleri
görüşme nedeniyle İngiliz idaresi de adadaki bayrak yasağına geçici
olarak da olsa bir son verir. Askere alımların da devam ettiği bu dönemde böylece Bayrak Kanunu değiştirilir ve Şükrü Saraçoğlu’nun
adada bulunduğu dönem içerisinde Kıbrıslı Türkler tarafından her
taraf Türk bayraklarıyla donatılır;103
102- Derviş Manizade, Kıbrıs Dün Bugün Yarın, İstanbul, 1975, s. 389.
103- Beria Remzi Özoran, “Kıbrıs’ta Atatürk’ün Kızları”, Kıbrıs Postası, 13 Şubat 1982, Lefkoşa, s.22.

56 Doç. Dr. Ulvi Keser
“…Ama bir gün, Türkiye Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu’nun
İngiltere Dışişleri Bakanı Anthony Eden ile görüşmelerde bulunmak
üzere Lefkoşa’da bulunduğu, ertesi gün iki Bakanın açık bir otomobilde Lefkoşa’nın ana caddelerinden geçerek havaalanına gidecekleri, bu
münasebetle okulların ve dairelerin tatil edileceği ve hükümetin terzilere
birçok Türk bayrağı sipariş ettiği öğrenildi. Takvimlerin 18 Mart 1941’i
gösterdiği o gün, bu haber akşamüzeri yayılmıştı. Adada karartma vardı. Sokağa çıkma tehlikeli idi.
Anavatan hükümetinin bir temsilcisini görüp selamlayabileceklerini,
anavatana olan coşkun sevgilerini biraz olsun gösterebileceklerini ve bu
sevgiyi Saraçoğlu vasıtasıyla Ankara’ya iletebileceklerini düşünmenin
heyecanı onlara tehlikeyi ve korkuyu unutturuyordu. Evlerdeki bayraklar böyle büyük bir gün için yeterli olamazdı. Karanlıkta açılan dükkânlarda mum ışığında, kırmızı ve beyaz kumaşlar seçilip çıkarıldı ve o gece
sabaha kadar Türk bayrakları dikildi. Ertesi sabah Lefkoşa’nın Türk
evleri, dükkânları, kulüpleri, okulları Türk bayrakları ile donanmıştı.
Okullara giden çocukların, kortejin geçeceği yola sıralanan kadın erkek
herkesin ellerinde Türk bayrağı vardı. Kanun gereğince Türk bayraklarının yanında İngiliz bayrakları da bulunmalıydı. Bunun için herkese
İngiliz bayrağı dağıtıldı. Yabancı bayrağı artık kanıksanmasına rağmen
Kıbrıs Türk’ü ay yıldızını gururla dalgalandırabilme mutluluğu aşkına
kanunun bu gereğini de yerine getirdi. Evkaf binası önünde Kız Lisesi’ne
ayrılan yere geldikten sonra, beklemenin verdiği heyecanı, millî marşlar
söyleyerek yatıştırıyorduk. Bu arada ‘Türk Kızlarının Türküsü’ sık sık
tekrarlanıyor, küçük meydan ‘Bize derler Türk kızı, Atatürk’ün Türk
kızı’ sesleriyle çınlıyordu. Ondan sonra bir başka millî marş tutturuluyordu. Bu başka marşın bitmesine yakın o meydanın nizamını sağlamaktan sorumlu zaptiyelerden biri yaklaşıyor ve ‘Atatürk’ün Türk Kızını’ söyleyin gene diyordu…”
Hüseyin Özdemir de anılarında Larnaka bölgesinde yaşayan
Kıbrıslı Türklerin bu töreni izlemek ve Eden ile Saraçoğlu’nu gör-
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mek için Lefkoşa’ya geldiklerinden, Türk terzilerin bayrak dikmelerinden ve develer kurban edilmesinden bahseder.104 Esasında savaşın kendine has zorlukları yanında bu görüşmenin adaya getirdiği
bazı faydaları da söz konusudur. Bayrak konusunda getirilen serbestinin ardından, savaş boyunca bir hayli sıkıntı yaşayan İngiltere adada yaşayan Rumların ve Türklerin kendisine tepki göstereceğinden
de çekinerek daha fazla tepkisini çekmemek ve onlara daha hoş görünmek maksadıyla bir dizi tedbirler almaya başlar. Özellikle 1931
Rum isyanı sonrasında uygulamaya sokulan pek çok kısıtlamalar ve
yasaklamalar kaldırılır, işçi sendikalarının örgütlenmelerine müsaade edilir. Bunun bir parçası olarak 21 Mart 1943 tarihinde serbest seçimlerin yapılmasına da müsaade edilir. İkinci Dünya Savaşı
sonrasında ilk defa Mart 1943 tarihinde yapılan seçimlerde İngiliz
idaresi, nüfus oranlarına göre büyük şehirlerde belediye başkanlığı görevini Rumlara bırakırken, Türk adaylara ise sadece iki belediye meclisi üyeliği kontenjanı ayrılmaktadır. Yıllar boyunca tefeci
ve ağır borç altında inleyen ve elinde avucunda ne varsa kaybeden
köylülerin derdine derman olmak maksadıyla kooperatifler kurulur.
Askeri harcamalar ve Kıbrıslı katırcılara ödenen maaşlar da eklenince adaya küçümsenmeyecek kadar büyük bir meblağın girdiği
görülecektir;105
“…O yıl (1939) aşırı faiz altında inleyen köylüyü kurtarmak için Köy
Borçları Encümeni kuruldu. Başkanlığa Başsavcılıktan Paschal getirildi. Babam da yardımcılığa getirildi. Hâkimliğin verdiği korunma zırhı
böylelikle geride kalıyordu. Fakat maaş daha tatminkârdı ve Lefkoşa’ya
dönülmüş olacaktı. Aynı zamanda aşırı faiz nedeniyle faizcilerin elinde
her şeyini kaybetmiş olan babası Mulla Hüseyin Efendi’nin başına gelenlerin başkalarına da gelmesini oğlu Raif Bey önlemiş olacaktı… Köylü
Borçlarını Tanzim Komisyonu devamlı surette köyleri dolaşır, yapılan
müracaatları yerinde dinler, kararlarını en erken bir zamanda verirdi.
104- Hüseyin Özdemir, Kıbrıs’ta 60 Yıl, Volkan Yay., Şubat 1997, İzmir, s. 45.
105- Rauf R.Denktaş, Karkot Deresi, Lefkoşa, 1993, s. 96.
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Aşırı faizler ana paradan ayrılır ve silinir; geriye kalan borç uzun vadeli
borç haline getirilirdi. Çoğu Türk bu sayede toprağına yeniden kavuşuyor veya toprağı elinden alınamıyordu. Bu başlı başına bir reformdu ve
babam yaptığı görevden çok mutluydu…”
Avrupa’da ise Mussolini’nin Yunanistan topraklarında giriştiği askerî harekâtı tam bir fiyaskoyla neticelendirmesinden sonra
Yunanistan’la ilgili hazırlıklara girişen Almanlar 26–27 Mart 1941
gecesi Yugoslavya’da meydana gelen askerî darbeyle planlarını değiştirmek zorunda kalır. Öte yandan aynı dönem içerisinde Hitler
tarafından Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ye savaşla ilgili olarak gönderilen bir yazıya aynı şekilde İsmet İnönü de son derece dikkatli bir
dil ve üslup kullanmak suretiyle 12 Mart 1941 günü cevap gönderir.
Bu arada Yunanlar bir taraftan savaşa devam ederken bir yandan da
geriye çekilmeye devam ederler ve İtalyanlar 22 Nisan tarihinde
Yunanistan-Arnavutluk sınırına kadar gelir. Yunanistan’ın İtalyan
saldırılarını durdurması sonrasında İngilizler, Yunanistan’a bu ülkenin savunulması için gerekli müttefik desteği sağlamayı başaramayınca106 Hitler yaklaşık 6 aylık bir bekleyişin ardından İtalyanların
bıraktığı yerden kuvvetleriyle saldırılara devam eder. Almanya böylece Yugoslav direnişini kırıp 6 Nisan 1941 tarihinde Yunanistan’a
saldırır ve hemen ardından Makedonya’nın Yunan sınırları içindeki
bölümü Alman birliklerinin kontrolüne geçer. Bu arada Kefalonya
ve Zunia adaları da İtalyan güçleri tarafından işgal edilmiş durumdadır.107 Bu kadar büyük bir askeri güç karşısında ne Yunan ne de
İngiliz direnişi söz konusu olur ve ülkedeki İngiliz askerî gücünün
yaklaşık %80’lik bir kısmı da Alman saldırılarının başlamasıyla beraber Yunanistan’dan geri çekilir.108 Aynı günlerde Yunanistan’da ise
kaygılı bir bekleyiş vardır ve bu durum Yunan edebiyatçı G. Theotokas tarafından Cavafy’nin ‘Çarşı-pazarda toplanıp neyi bekliyoruz?
106- A. Suat Bilge, Ankara Atina Lefkoşa Üçgeni, Ekim 1996, Ankara, s. 19
107- Cumhuriyet, 2 Mayıs 1941.
108- A. g. g., 2 Mayıs 1941.
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Barbarlar gelecek bugün. Senatoda neden bir hareket yok? Vekiller
hiçbir şey yapmadan neden oturup duruyorlar? Bugün barbarlar geleceğine göre şimdi kanun yapmanın zamanı mı? Gelince bu barbarlar zaten kendi kanunlarını yapacaklardır?’mısralarıyla sert bir
şekilde eleştirilir.109 Aynı günlerde sürgündeki Yunan hükümeti ise
Mısır’da hummalı bir faaliyet içindedir ve Mısır’da Yunanistan’da
savaşmak üzere bir silahlı kuvvet oluşturulmaya başladığı haberleri alınmaktadır. Mısır’da oluşturulacak askeri gücün Yunanistan’a
geleceği ve işgal güçlerine karşı mücadele edeceği yönündeki haberlerin ardından ülkeden ayrılmalar da başlar. Böylece Alman işgali ve zulmünden kaçanlar yanında daha sonraki süreçte açlıktan
ölmemek veya silahlanıp ülkeyi işgalden kurtarmak için kaçanlar
ortaya çıkmaya başlar ve bütün bu insanların ilk sığındıkları yer ise
Türkiye olur. İşgal altındaki Yunanistan için dünyaya açılan tek kapı
ve hayat koridoru böylece Türkiye ve özellikle de Ege sahilleri olur.
Almanya’nın Yunanistan’a karşı bir harekâta geçmesinden hemen
önce Türk hükümeti de sınırlarında meydana gelen bu olaylara seyirci kalmamaktadır. Konuyla ilgili olarak Arnavutluk cephesindeki
muharebenin cereyan tarzlarını tetkik etmek için bir askeri heyetin
derhal Yunanistan’a gönderilmesi Bakanlar Kurulu kararıyla kabul
edilir.110 Bu arada Yunanistan Başbakanı Metaxas ise ‘Yunan milletinin zaferine güvenerek ölüyorum.’111 sözlerinin ardından hastalanıp
ölür.112
Yunanistan’da ise gergin bir bekleyiş vardır ve savaşın kaçınılmaz olarak Yunanistan’ı da saracağını gören bazı aydınlar ise bunu
önleyebilmek için boşuna da olsa mücadele etmektedirler. Bu Yunan
aydınlarından birisi ise Kathimerini gazetesinden gazeteci M. Georges Vlachos’tur ve 8 Mart 1941 Cumartesi günü gazetesinde Adolf
109- Mark Mazower, a. g. e., s. 1
110- BCA. 030.18.01.01.94.21.12
111- Vatan, 30 Ocak 1941.
112- Vatan, 4 Şubat 1941 ve Cumhuriyet, 30 Ocak 1941.
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Hitler’e hitaben duygusal ve kararlı sözler içeren bir açık mektup
yayımlar ve “Bildiğiniz gibi Yunanistan bu savaşın dışında kalmaya
gayret ve niyet etti. Savaş başladığında ülkemiz hala daha çeşitli savaşların acılarını ve yaralarını sarmakla meşguldü. Ne savaşacak gücü, ne
savaşma niyeti ne de savaşın herhangi bir tarafında olmasını gerektiren
bir sebebi vardı. Şüphesiz savaşın sonucu bütün dünya için önemli sonuçlar doğuracaktır; ancak Yunanistan’ın bütünlüğüne yönelik hiçbir
tehdit göstermedi. Bu noktada yayımlanan bildirileri, Beyza Kitap’ta
yayımlanan resmi belgeleri, onun savaşın dışında kalmasını arzu eden
yaklaşımından doğan konuşmaları ve yazıları bir kenara bırakalım.
Sadece tek bir gerçeği göze alalım. Tenos limanında İtalyanlar Hele gemisini batırdıktan sonra Yunanistan torpido parçacıkları bulduğunda
ve bunların İtalyanlara ait olduğunu ispat ettiğinde sessiz kaldı. Neden?
Çünkü eğer gerçeği açıklasaydı savaş ilan etmiş olacaktı veya kendisine
karşı savaş ilan edilecekti. Yunanistan İtalya’yla ne kendisi ne de ister
İngilizlerle ister Balkan Yarımadası’ndan müttefiklerle olsun savaşma
niyetinde olmadı. O sadece dünyanın küçücük bir parçasında mümkün
olduğunca sessiz bir hayat yaşamak istedi çünkü bitip tükenmişti, çünkü
pek çok savaşa girip çıkmıştı ve coğrafi durumu gereği karada Almanlarla denizde İngilizlerle savaş halinde olamazdı... Siz şimdi bizim kimden
yana dönmemizi istiyorsunuz? Cebimizde değersiz imzaları ve sözleriyle torpido parçaları bulunan İtalyanlara mı? Bize savaş açan İtalyanlar oldu ve sonra neler olduğunu siz de, bütün dünya da biliyorsunuz.
İtalyanları topraklarımızdan attık, adam adama savaşarak bu güçsüz
ve sahipsiz Yunanlar onları attılar. İtalyanlar kovuldular ve geri çekildiler. Neden? Çünkü idealleri yoktu, kalplerinde savaş ruhu yoktu. Siz de
‘Bu konu beni ilgilendirmez.’ demiştiniz… Gerçeklere dönecek olursak
ve eğer Yunanistan’ın işgal edilmesi sizlerin menfaatleriniz arasında ilk
sırayı alıyorsa neden M. Grazzi dört ay önce bir gece yarısı yalnız başına
ültimatom vermek zorunda kaldı? Herkes sizin Yunanistan’ı işgal edeceğinizi söylüyor; ancak biz buna inanmıyoruz. Sizin askerleriniz atlar
ve topçu birlikleri yerine cephede kanlı bezler arasındaki yaralı yirmi
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bin askerimiz almaya gittiğimizde ne yapacaklar? Büyük veya küçük,
Yunan ordusunun oraya gönderilmiş o parçası tıpkı Epir’de durdukları
gibi orada da bekleyecekler ve orada beş yıl önce Olimpos’ta olimpiyat
ateşini yakan ve Berlin’den gelen koşucuyu bekleyecekler. Bütün ülkelere
nasıl yaşanılacağını gösteren ve bu küçük ülkeyi aydınlatan meşalenin
ışığını bekleyeceğiz ve bu ışık bu ülkelere şimdi de nasıl ülke için ölüneceğini de öğretecektir.”113 der.114 Her ne kadar Yunan gazeteci M.
Georges Vlachos gazetesinde Hitler’e mektup yazıp Yunanistan’ın
savaşa girmek gibi bir lüksü olmadığı, savaşlardan çok çektiği ve savaşta herhangi bir tarafta olmanın ülkesine fayda sağlamayacağını
belirtse de durum hiç de öyle değildir. Yunan Amiral Sotirios Georgiadis H.N. tarafından hazırlanan ve Yunan Donanması yanında
Yunan ticaret gemilerinin 1939–1945 dönemindeki faaliyetlerini
yansıtan rapora göre savaşın başından sonuna kadar söz konusu gemiler hep savaşın içinde olmuşlardır. Amiral bu durumu “…Gerek
Yunan ticaret gemileri gerekse Yunan donanması İkinci Dünya Savaşı
sırasında Müttefiklerin yanında son derece önemli bir rol oynamıştır…
Barış zamanında şüphesiz bu güçlerin görevleri ayrı ve farklıdır; ancak
savaş zamanında her ikisi de bir araya gelerek deniz ulaşımı ve ihtiyaçlar konusunda görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek üzere hareket
ettiler. Ayrıca Yunan deniz ticaret gemilerinin denizcileri de denizle ilgili
niteliklerine bağlı olarak donanmanın personel ihtiyacını karşılayan en
değerli kaynak olmuştur. Yunanistan 28 Ekim 1940 tarihinde İtalya
tarafından saldırıya uğrayıncaya kadar tarafsız kalmış olsa da Yunan
hükümeti 1 Eylül 1939 günü İkinci Dünya Savaşı’nın başladığı andan
itibaren deniz ticaret gemilerini harekete geçmeye ve derhal müttefiklerin yardımına koşmaya çağırdı.1940’ların başında Yunanistan başbakanı ayrıca Deniz Ticaret Bakanı’nı Londra’ya göndererek Yunan deniz
113- Stanley Casson, a.g.e., s. 199-207.
114- Yunan Amiral Sotirios Georgiadis H.N. tarafından hazırlanan “Contribution and Sacrifice of the Greek
Merchant Marine in the Allied Effort against the Axis during WWII, 1939–1945” isimli raporla ilgili ayrıntılı bilgi
ve söz konusu raporun tamamı için bkz. http://www.greece.org/main/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=111&Itemid=117.
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ticaret gemilerinin müttefiklere yardımı konusunu belirlemesini istedi.
Savaşın daha ilk gününde Almanya Polonya’ya saldırdığında Yunan ticaret gemisi Ioannis Carras hemen bir gün önce geldiği Gdynia limanında bombalanarak Yunanistan’ın ilk kaybı oldu. 1 Eylül 1939–28 Ekim
1940 arasında Yunanistan savaşın içine çekildi ve bu dönemde batırılan
yaklaşık 350 müttefik gemisinin %28’ini oluşturan yaklaşık 100 gemi
ise Yunan gemileriydi. Yunan ticaret gemileri büyük bir inançla müttefiklere hizmete savaşın Ağustos 1945’teki son gününe kadar devam
ettiler… Almanya 6 Nisan 1941’de Yunanistan’ın üstesinden gelmek
üzere mağlup İtalyanlara yardıma geldi. İki ay sonra da bütün Yunanistan sonuç olarak Alman işgaline uğradığında Kral, Yunan hükümeti
ve Yunan donanmasının gemileri teslim olmayıp İskenderiye’ye yelken
açtılar ve müttefiklerin yanında 10 Mayıs 1945 tarihine kadar aktif olarak hizmete devam ettiler. Sürgündeki Yunan hükümetinin bütçesinin
büyük bir kısmı da Yunan ticaret gemileri vasıtasıyla karşılanmıştır…
İkinci Dünya Savaşı boyunca Yunan donanması 700 denizcisini ve savaşan gemilerinin %32’lik kısmını kaybederken Yunan ticaret gemileri
2.000’den fazla denizci yanında okyanuslardaki deniz ticaret gücünün
de %60’dan fazla kısmını kaybetmiştir… Yunanistan’ın müttefiklere
İkinci Dünya Savaşı’ndaki katkıları Hitler tarafından ‘İtalya’nın savaşa
girişi bizim için tam bir tezat oluşturdu. İtalya Yunanistan’a saldırmasaydı ve bizden yardım istemeseydi savaş çok daha farklı bir boyut kazanırdı. Biz de Rusya’da kış şartları daha ortaya çıkmadan önce Leningrad ve Moskova’yı zapt edecek zaman bulurduk.’ sözleriyle açıklanır.”
diyerek ifade eder.
Esasında Yunanistan toprakları savunma amaçlı harekete girişen ordular için son derece ideal bir yerdir. 18 Nisan’a gelindiğinde
umutsuzluk içindeki Yunanistan Başbakanı Alexandros Koryzis de
kendisini vurarak intihar eder. İntihar eden Yunanistan Başbakanı
Alexandros Koryzis’in yerine geçen Emmanuel Tsouderos her ne
kadar teslim olmaktansa savaşmayı tercih etse de kuzeydeki Yunan
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birliklerine komuta eden General George Tsolakoglu (Çolakoğlu)
21 Nisan 1941 günü Alman General Wilhelm List’le bir ateşkes
anlaşması imzalar.115 19 Nisan 1941 sonrasında durumun umutsuzluğunu gören askerî yetkililer toplam 14 tümenden oluşan Yunan
askerî gücünün artık direnecek gücünün kalmadığını belirterek
teslim olmaya karar verirler.116 Böylece Alman saldırıları karşısında
Yunanistan askerî gücü fazla direnç gösteremez ve Alman saldırıları
başladığında ‘Vazgeçmek ve Almanlara teslim olmaktansa ölmeyi
yeğleriz.’117 diyen Yunanlar ve Yunan ordusu Almanların ezici gücü
karşısında fazla direnemez ve 24 Nisan 1941 tarihinde teslim olur.118
Yunanistan hükümeti ise kral ve ailesi de dâhil olmak üzere önce
Girit’e, oradan da Kahire’ye kaçar. Böylece başkent Atina’da yeni bir
sabaha Yunanlar hiç de beklemedikleri ve tahmin etmedikleri şekilde Alman askerlerinin ayak sesleriyle uyanırlar. Alman işgal güçleri belki de akıllarına bile gelmeyecek bir sakinlik ve Yunan boyun
eğişiyle Atina’ya girer ve şehrin stratejik noktalarını ele geçirip köprübaşı tutarlar; ancak Yunanlar neredeyse tamamıyla evlerine veya
sığınaklara kapanmış durumda kendilerini bekleyen trajik günlerin
habercisini metanetle bekler gibidirler. Yunanlar İtalyan orduları
karşısında zafere ulaşan; ancak yorgun ve güçsüz kalmış ordularının şartsız teslim olmasını pek de içlerine sindirebilmiş değillerdir.
Daha sonraki süreçte Girit’te de görüleceği üzere gösterdikleri direniş ve mücadele aşkı tam anlamıyla müttefiklere yönelik bir mesaj
niteliğindedir ve işgal altında yaşamak istemediklerini ifade etmektedir. Esasında bilinçsiz de olsa Yunanların yaptıkları daha sonraki dönemde iyiden iyiye alevlenecek ve kendisini gösterecek olan
115- Yunanistan’ın koşulsuz olarak Almanlara teslim olması ve General Çolakoğlu’nun teslimiyet anlaşmasını
imzalamasından sadece 5 gün sonra, 26 Nisan 1941 günü General Çolakoğlu tarafından “Alman halkının Führer’ine
hizmet etmekten mutlu olacağının açıklanması” bu anlaşmanın bir planın parçası olduğunu da ortaya koymaktadır.
Mark Mazower, Inside Hitler’s Greece; The Experience of Occupation 1941–1944, Yale University Press, Londra,
1993, s.19.
116- www. armymilcmh_pgbookswwııbalkan
117- Stanley Casson, a. g., e., s. 81.
118- BCA. 030.10.51.332.28 ve BCA. 030.10.51.333.22
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Yunan direnişinin yeraltına kayması ve orada ilk kıvılcımlarının
atılmasıyla ilgili de ilk sinyaller gibidir. Alman askerlerinin şehre
girişinin hemen ardından başlayan süreçte Yunan halkıyla Alman
askerleri arasında gözle görülmeyen; ancak çok kolay hissedilebilen
psikolojik harp de böylece başlar. Basit ve belki de çocukça gelebilecek bir düşünceyle herhangi bir yerin adresini soran bir Alman
askerine yanlış yön tarifleri yapmak, onun yolunu uzatmak, sokaklardaki trafik ve yön levhalarının yerlerinin değiştirilmesi, Alman
askeri araçlarının kullanacağı yollara barikatlar yapılması veya taş
atılması, lokantada yemeğini daha geç servis etmek, sokaklarda karşılaşılan Alman askerlerinin görmezden gelinmesi ve sözde psikolojik yıpratmada bulunmak, zaman zaman gösterilerde ve protestolara
girişmek, uygun zaman ve yerde küçük çaplı da olsa sabotaj girişimlerinde bulunmak, esir İngiliz askerlerine yardımcı olmaya çalışmak
ve belki de en önemlisi işgalci Alman askerleri tarafından bir savaş
silahlı gibi kullanılan açlık ve yetersiz beslenmeye rağmen hayatta
kalmayı başarabilmek direnişi temsil eden girişimlerdendir ve Yunan vatandaşlarının kendilerini daha mutlu hissetmelerine neden
olan gündelik oyunları arasındadır. Ayrıca özellikle şehir merkezlerinde saklanmaya çalışan İngiliz askerlerine yardım ve yataklık etmek, onları saklamak ve yiyecek temin etmek, direniş hareketi için
bilgi sağlamak ve bilgi kirliliği yaratmak, belki de en önemli destek
olarak da Yunan ailelerinin genç kız ve erkek çocuklarını Yunan direniş örgütlerine katılmaları yönünde desteklemeleri de bu faaliyetler arasında gösterilebilir. Öte yandan işgalin yıpratıcı etkilerinin
görülmeye başladığı günlerde karşılıklı sinirlerin de harap olduğu
ve tahammülsüzlüklerin arttığı zamanlarda ise Alman askerleri ilk
günlerde Yunanlara gösterdikleri müsamahayı göstermekten uzak
davranır ve öldürmeye kadar varan olaylar da yaşanır. Öte yandan
Almanlar ezici hava gücünü kullanmak suretiyle Yunanistan’ın bütün stratejik noktalarını bombalamakta, Ege Denizi’nde mukavemet
gösteren bütün Yunan direniş güçlerini ortadan kaldırmakta ve ül-
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kenin ekonomik olarak dünyaya açıldığı son derece stratejik öneme
sahip Pire limanını ise yerle bir etmektedir. Bu durum daha sonraki
günlerde Türkiye’den Kızılay vasıtasıyla gönderilen yardım malzemelerinin Pire’ye nakledilmesi aşamasında da çok büyük sorunlara
ve tehlikelere neden olacaktır.
Böylece Haziran 1941 tarihine gelindiğinde Yunanistan’ın neredeyse tamamı Alman, İtalyan ve Bulgarların işgali altına girmiş olur.
Almanlar böylece Atina ve Selanik’in yanı sıra Girit’i119 ve savaşa
girmeyerek tarafsızlığını muhafaza eden Türkiye ile en hassas sınırları oluşturan bazı Ege adalarını da işgal altına alırlar. Ancak başkent
Atina’nın aksine Girit’teki Alman paraşüt birlikleri özellikle Chania
Limanı’nda hiç de beklemedikleri bir direniş ve bozgunla karşılaşırlar. Fransa sadece 8 günde düşerken Girit’in alınması ise tam 11
gün sürer ve 6.000 Alman askerinin ölümüne, yaralanmasına veya
kaybolmasına neden olur. Girit’te kadınlar, çocuklar, din adamları
ve yaşlılar ellerindeki bütün imkânlarla işgalci Almanlara karşı mücadele eder. Öyle bir noktaya gelinir ki Almanlar artık kendilerine
karşı mücadele ettiğinden şüphelenen kadınların omuz başlarında
dipçik izi aramaya başlarlar.120 Girit operasyonu esasında bütün
Yunanistan’ı işgal düşüncesindeki Almanlara daha sonraki günlerde
karşılaşacakları sorunlar ve direniş konusunda da ipuçları verir.121
Öte yandan Almanların neredeyse bütün Polonya’yı topraklarına
katarken Girit’te İtalyanların adayı tam anlamıyla İtalyan toprağı
haline getirmesine müsaade etmemeleri iki ülke arasında soğuk rüzgârların esmesine de yol açacaktır.122 Bu ve buna benzer durumlar
daha sonraki süreçte İtalyanların işgal ortamında Almanlara göre
119- Paul Tabori, Twenty Tremendous Years World War II And After, McBride Books Co., New York, 1962, s. 30.
120- Girit Muharebesi’nin 62. yılı nedeniyle ABD Temsilciler Meclisi’nde Caraloyn B. Maloney tarafından 21
Mayıs 2003 tarihinde yapılan konuşma.
121- Girit’te verilen mücadele, İngiliz çekilmesi ve Alman işgali konusunda detaylı bir çalışma olarak Christopher
Buckley, Greece and Crete 1941, Efstathiadis Group, Athens, 1991 ve ayrıca Antony Beevor, Crete; The Battle and
the Resistance, Penguin Boks, 1992, Londra’ya bakılabilir.
122- James T. Sadkovich, “The Italo-Greek War in Context; Italian Priorities and Axis Diplomacy”, Journal of
Contemporary History, 28 July 1993, s. 450–451.
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nispeten daha ılımlı bir siyaset takip etmelerine de sebep olur. Aynı
günlerde yapılan bir açıklamaya göre ise Alman işgalinin hemen
ardından Yunanistan’dan geri çekilmeyen İngiliz askeri kalmamıştır.123 İngiltere’nin Yunanistan’dan geri çekilmesi o kadar ani olur
ki İngiliz askerî yetkilileri geri çekilme ve bölgeyi tahliye harekâtı
sırasında önceliği asıl İngiliz unsurlarına verir ve örneğin Kıbrıs’ta
katırcı olarak askere yazılan ve kendilerine İngiliz üniforması içerisinde cephe gerisinde aşçı, şoför, telefon operatörü, terzi, tercüman,
katırcı gibi görevler verilen; ancak savaşın şiddetlenmesiyle beraber
kendilerini bir anda ateş hattında bulan Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler gibi kendi sömürgelerinden topladığı askerleri ise geride
bırakır. Yunanistan’dan tahliye edilemeyen bu insanların bundan
sonra yaşadıkları ise tam bir trajedidir.
Öte yandan yabancı basın organlarına Ankara mahreçli olarak
geçilen haberlerde ise İngiliz taraftarı olan Yunanların İngiliz birlikleri Yunanistan’dan çekildikten sonra oradan kaçamayan askerlere
ev sahibi yaptıkları, Alman veya İtalyan askerleri sokaklardan geçerken burunlarını kapattıklarını, esir İngiliz askerlerini alkışladıklarını ve İtalyan veya Alman askerleri herhangi bir lokantaya girdiğinde orayı derhal terk ettiklerini yazar. Ayrıca İngiliz askerlerinin
çekilmesi konusunda bunun doğru olmadığı daha sonraki günlerde
gerek İngiliz askerî makamlarının açıklamalarıyla gerekse İngilizlerin tahliye etmeyerek ortada bıraktığı İngiliz üniformalı Kıbrıslı
askerlerin Yunanistan’da yaşadıkları perişan hayat ortaya çıktıkça
çok daha iyi anlaşılacaktır. Alman Stukaları tarafından bombardımana tutulan Selanik, Atina, Pire gibi şehirler başta olmak üzere Yunanistan’ın dört bir köşesinde hayat iyiden iyiye kararmaya
başlar. Başkent Atina ise tam anlamıyla terk edilmiş bir şehir görünümündedir ve karalar bağlamıştır. Yas günü ilan edilen şehirde
Yunanlar gözyaşı dökmeyerek nefretlerini göstermeye çalışırlar.124
123- Eugene Register-Guard, 1 Ağustos 1941 ve Cumhuriyet, 3 Mayıs 1941.
124- Pittsburgh Post Gazette, 20 Eylül 1944.
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Alman askerlerinin şehir merkezlerine girmeye başlamasıyla yiyecekten giyim eşyalarına kadar her şey yağmalanmaya ve el konulmaya başlanır.125 Savaş ve işgal öncesi durum daha sonraki günlerin
de habercisi gibidir. Örneğin köylülerin pazara taze sebze ve meyve
getirmesine alışık olan Patras’da köylülerin savaş nedeniyle şehir
merkezine gelememeleri nedeniyle yiyecek sıkıntısı baş gösterir. Buradaki Fransız Konsolosu Xavier Lecureul yaşanan bu durumu ‘En
ufak bir sesin bile panik havası yarattığı tuhaf bir yerde yaşıyormuşum
gibi geliyor.’126 sözleriyle açıklar. Yunan ordusunun 24 Nisan 1941
tarihinde koşulsuz olarak teslim olmasının ardından Alman işgal
kuvvetlerinin ülkeyi işgal etmesi de bir olur. Yunanistan Başbakanı
ise son dönemde yaşananlar ve gelinen noktayla ilgili olarak ‘…Yunanistan bu harbi aramamıştır. Bu harp Yunanistan’a sürprizle, haksızca
ve hoyratça tahmil edilmiştir. Adetçe, servetçe ve silah kuvveti itibarıyla
üstün, fakat maneviyatça, adaletçe ve şerefçe aşağı bir devlet olan İtalya,
niyetlerinin Yunanistan’a vereceği şüpheleri uzun müddet gizlemeye çalıştıktan sonra Yunan milletine esaret zincirini vurmak için karanlıkta
bilistifade birdenbire hudutlarımızda gözükmüştür. O geceden itibaren
Yunanistan durmaksızın mücadele etmektedir. Kudretli barbarın küçücük Yunan kuvvetini yıkacağını bekleyen herkes bu küçük kuvvetin harbin ilk günlerinde cesaretle kendini müdafaa ettiğini, sonra da düşmanı
muzafferane tard eylediğini görmüştür.’ der.127 Öte yandan aynı günlerde Bulgaristan basınında çıkan bir habere göre Yunanistan’ın İngiliz askerlerinin Yunan topraklarına girmesine müsaade etmesinin
Almanya’nın Yunanistan’a karşı harekete geçmesi için sebep oluşturduğunu yazar.128 Yunan halkının işgalci İtalyan güçlerine karşı
verdiği mücadele Türk basınında övgüler almaya devam eder ve
gazetelerde ‘Mert Yunan milleti gene ayaklandı. Kralın etrafında top125- A. g. g., 20 Eylül 1944.
126- Mark Mazower, a. g. e., s. 3.
127- Cumhuriyet, 4 Mart 1941.
128- Cumhuriyet, 18 Mart 1941. Ayrıca bkz. Stanley Casson, a. g., e., s. 61.
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lanan Yunanlar vatanı tecavüzden kurtarmak imanıyla çarpışıyorlar.’
şeklinde haberler çıkar.129 Bununla birlikte 23 Nisan 1941’de de Epir
ve Batı Makedonya’da bulunan Yunan kuvvetleri de teslim olur ve
Alman kuvvetleri de 26 Nisan günü Theben, 27 Nisan 1941 günü de
Atina’ya girer. Yunanistan’ı işgal eden güçler ülkenin yiyecek stokları da dâhil olmak üzere bütün ihraç yollarını kestiği gibi denizde uygulanan müthiş ablukanın ardından Yunanistan’ın dünyayla bağlantısı da ortadan kalkmış olur. Almanlar daha önce Yunanistan’ı işgal
etmeye çalışan ancak bunda başarılı olamayan İtalyanlarla birlikte
ülkeyi 13 bölgeye ayırırlar ve gerek insanların gerekse herhangi bir
gıda malzemesinin bölgeden bölgeye geçişini de tam anlamıyla abluka altına alırlar. Oluşturulan bu suni yasak bölgelerinde Yunanların elinde bulunan bütün akaryakıt yanında her türlü taşımacılıkta
kullanılabilecek balıkçı teknelerinden atlara ve katırlara kadar kadar
her şey Almanlar tarafından gasp edilir. Ülkenin farklı yerlerinden
Yunanistan’ın kalbi pozisyonundaki Atina’ya yiyecek taşınması ise
demiryollarında meydana çıkan tahribat, fiyatların inanılmaz yüksekliği ve Alman yasaklamaları nedeniyle neredeyse imkânsız hale
gelmiş durumdadır. Ayrıca Yunan işgalinin başlangıcında pek çok
Yunan gemisinin Almanlar tarafından batırılması ve savaş gemilerine yönelik olarak denize döşenmiş veya batırılan savaş gemilerinden denize dökülen ve başıboş dolaşan yüzlerce deniz mayını da
bir başka tehlike olarak ortaya çıkar ve deniz ulaşımını da tamamen
bitirir. Böylece Yunanistan’da taşımacılık ve ulaşım olabilecek en
alt düzeye de inmiş olur. Yıllar boyunca kendi ihtiyacı olan hububatı üretmekten yoksun olan ve gıda ürünlerini ve özellikle buğday
gibi tahılları ithal etmek zorunda kalan Yunanistan Alman işgalinin
ardından işgalcilerin planlı ve son derece maksatlı yağma ve gasp
girişimleriyle bir anda açlıkla karşı karşıya kalırlar. Hitler’in düşüncesi ise bölgede el koyduğu yiyeceği Rus cephesindeki askeri güçlerine göndermektir. Oysa savaşın ve işgalin ilerleyen yıllarında bu
129- Cumhuriyet, 8 Nisan 1941.
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girişimler tam anlamıyla sokak yağması ve talanına dönüşecektir.
Bunlara ilaveten Yunan adaları da Almanlar tarafından işgal altına
alınırken, İtalyanlar da On İki Adaları işgal eder. Türkiye’nin sınır
komşusu olan Yunanistan böylece yetersiz İngiliz desteği de işe yaramadığından Almanya’nın askerî üstünlüğü karşısında ezilmeye
başlar. Bu günlerde Yunanistan’da halka dağıtılan ekmek istihkakının günde 12 gram olduğu, ayrıca her hafta 125 gram da makarna
verildiği bildirilir.130 Ülkenin tek yükleme-boşaltma yapılabilecek
noktası durumundaki Pire’nin tek bir demiryolu hattı ve tek bir karayolu vasıtasıyla dış dünyayla bağlantısı vardır; ancak bir süre sonra
bu da kapanacaktır. Demiryollarında kullanılacak trenler için kömür olmaması, rayların bombardımanda tahrip olması, ülkede elektrik kesintilerinin artık uzun süreli ve alışılmış bir durum olarak ortaya çıkması ve tramvayların da artık çalışmaması, ayrıca denizlerde
uygulanan ambargo ve kısıtlamalar nedeniyle açlık tehlikesi iyiden
iyiye tehlikeli bir boyuta gelmiştir.131 Ülkenin işgalin başladığı ilk
günden itibaren öncelikle askerî ve lojistik destek bağlamında müttefiki İngiltere başta olmak üzere hemen hiçbir ülkeden yardım alamaması, savaşla beraber tarım, sanayi, ziraat alanlarında sıkıntının
had safhaya çıkması ve ülkeye neredeyse sıfır noktasında yiyecek
maddesinin geldiği günlerde Türkiye’nin hiçbir karşılık beklemeden ve sadece insanî amaçlarla uzun soluklu yardım faaliyetlerine
girişmesi böylece daha bir önem kazanacaktır.

130- Cumhuriyet, 3 Mayıs 1941.
131- The Canberra Times, 13 Ağustos 1941.
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C. SAVAŞ DÖNEMİNDE
TÜRKİYE’NİN DURUMU
Önce İtalya’nın, daha sonra da Almanya’nın Balkanlar’da askerî
harekâta girmesi sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri de öncelikle
ülke çapında seferberlik ilan etmeden savaşla ilgili hazırlıklara girişir. Esasında savaş öncesi döneminde ülkenin karşılaşılabilecek bir
savaş riskine karşı bir hazırlık içerisinde bulunduğunu söylemek son
derece güçtür. Savaştan henüz çıkmış, ayakları üstünde durmaya çalışan genç Türkiye Cumhuriyeti henüz gelişme aşamasındaki sanayi
tesisleri, neredeyse hiç olmayan alt yapı kaynakları, fiyat artışlarının
kaçınılmaz olarak piyasaya yansıdığı pazarıyla savaşı da, savaşın getireceği yıkımları da karşılayabilecek durumda değildir.132 Kaçınılmaz olarak savaş ekonomisi uygulamaya başlayan devlet bir yandan
yaklaşık 1.000.000 nüfuslu Türk ordusunun ihtiyaçlarını karşılamaya gayret eder, bir yandan da özellikle şehirli nüfusun gıda ihtiyaçlarını temin etme derdine düşer. Savaşın ekseninin zaman içinde
Akdeniz’e doğru kayması üzerine devlet de aynı şekilde uygulamaya
başladığı tedbirleri biraz daha itinalı ve sıkı bir şekilde uygulamaya
çalışır. Özellikle savaşın ilk yıllarında buğday ve tarım girdilerinde ortaya çıkan yıllık ürün düşüklüğü en temel besin maddesi olan
ekmekte büyük bir kısıtlamaya gidilmesine neden olur. Bu şartlar
altında ve barışta dahi askerî gücünü besleme konusunda sıkıntılar
yaşayan Türkiye’nin savaşa girmesi de kelimenin tam manasıyla
çılgınlık derecesinde bir hareket olacaktır. Bununla beraber savaşın
içindeki her iki tarafça Türkiye’yi savaşa sokabilmek amacıyla zaman zaman dolaylı yollardan, zaman zaman da doğrudan girişimler
söz konusu olur. Bu baskılar bazen siyasi alanda ve görüşme masalarında, bazen de askeri alanda ve Türk hava sahası veya karasuları
içinde gerçekleşen sorumlusu belirsiz saldırılar şeklinde olur. Bütün
132- Zafer Toprak, “İkinci Dünya Savaşı ve Tek Partinin Sonu”, Toplumsal Tarih, Sayı 121, Ocak 2004, İstanbul, s. 75.
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bunlara rağmen Türkiye savaşın dışında kalmaya kararlıdır. Çünkü
‘Bu savaş, Batının kendi başına açtığı bir beladır ve Türkiye, yakın
tarihinde özellikle İngiltere ve Fransa’ya karşı sıcak duygular beslemesini gerektirecek hiçbir deneyim yaşamamıştır. Bu durumda
yangından mal kaçırmayı amaçlamayan bir ülkenin mümkün olduğunca bu ateşin dışında kalmayı amaçlaması en doğal hakkıdır.’133
Savaşın başladığı ilk günlerde pasif tedbirlerle ortamı normalleştirmeye çalışan devlet daha sonraki dönemde çok daha farklı tedbirler
almak zorunda kalacaktır. Özellikle harbin sıklet merkezinin Akdeniz bölgesine kaymasıyla birlikte Ege Denizi, Adalar bölgesi ve Akdeniz coğrafyasını içine alan bölgede tedbirler daha da arttırılır. İlk
etapta düşünülen ise ordunun ihtiyaçlarının temini olmakla beraber
sivil hayatta da tedbirler yavaş yavaş kendisini göstermeye başlar.
İstanbul’da uygulamaya geçirilen bir kısıtlama ise araçlara getirilen
20 kilometre tahdididir.134 Balkan Harbi ile başlayan Birinci Dünya
Savaşı dönemiyle devam eden ve daha sonra da Millî Mücadele ile
sonuçlanan süreçte Türk insanının hep bir savaş ortamında yaşıyor
olması belki de bu durumun en önemli nedenidir. Böylece savaşa
bağlı olarak ekonomik hayatta fiyatlar birden anormal artışlar göstermeye başlar ve bunun doğal sonucu olarak karaborsa da ortaya
çıkar.135 Devlet tarımsal ürünlerin pazarlamasını yapmaya gayret
ederken ithalatı da mümkün olduğunca daraltır. 1929 dünya krizinde de olduğu üzere kısıtlı bir sermaye üzerine oturan devletin yapabileceği fazla da bir şey yoktur. Öte yandan ithalat kısıtlamalarının
doğal sonucu olarak ülke ihtiyaçlarının iç piyasadan karşılanması
söz konusu olur ve temel ihtiyaç maddeleri olarak buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat devlet tarafından alınmaya ve ardından da
stoklanmaya başlanır.136 Bu şartlar altında savaş ekonomisinin do133- Selim Deringil, “Hasta Adamın Dinç Evlatları” Toplumsal Tarih, Sayı 121, Ocak 2004, İstanbul, s. 76.
134- Vakit, 21 Kasım 1940.
135- Ayhan Aktar, “Varlık Vergisinin Hikâyesi”, Toplumsal Tarih, Sayı 121, Ocak 2004, İstanbul, s. 82.
136- BCA.030.18.01.02.93.107.10.
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ğal sonucu olarak piyasalara belirsizlik ve güvensizlik hâkim olur.
Devlet fiyat artışları ve karaborsaya karşı tedbir almaya çabalarken
bu durumdan istifade edenler de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlar.
İhtiyaç duyduğu malları alma yanında bunları stoklamaya başlayanların da fazlasıyla görüldüğü bu dönem karaborsanın da iyiden iyiye
yaygınlaştığı bir süreç olur. Bu aşamada devletin müracaat ettiği bir
yol ise Fiyat Murakabe Komisyonları kurmak ve fiyatların suni olarak artışını engellemek, İaşe Komisyonları vasıtasıyla iaşe sorunlarını halletme çabalarına girişmek, ayrıca ihtikâr olaylarını önlemeye
gayret göstermek, ardından 1942 yılından itibaren Dağıtma Ofisleri
yerine faaliyete geçen halk Dağıtma Birlikleri ve Subaşı Örgütü kurmak ve piyasalara hâkim olmaya çalışmaktır.137 Savaş zenginlerinin
yaratıldığı dönemle ilgili olarak bir durum değerlendirmesi yapan
dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, 1942 yılında TBMM açılış
töreninde yaptığı konuşmada ‘…Bunalım zamanını bir daha ele geçmez fırsat sayan batakçı çiftlik ağası ve elinden gelse teneffüs ettiğimiz
havayı ticaret metaı yapmaya yeltenen gözü dönmüş vurguncu tüccar
büyük bir milletin bütün hayatına küstah bir surette kundak sokmaya
çalışmaktadır…’138 derken aynı durumla ilgili olarak merhum iş
adamı Vehbi Koç ise ‘Firma sahibi olduğum 1926 yılından 1939 yılına kadar müessesemin dürüstlüğüne kefil olurum. 1939’dan 1946’ya
kadar ise toplumsal ahlakımız bozuldu, duyduğumuz veya duymadığımız birçok olay yaşandı. Bu konularda, suçluların kendi vicdanlarına ve
Allah’a hesap vereceklerine inanırım.’139 der.
Ülke her ne kadar savaşa girmemiş olsa da savaşın ağır ekonomik
ve askerî baskıları hissedilmektedir ve bunun sonucu olarak da askerî güçle ilgili olarak ordunun savunma harcamalarında meydana
gelen artış söz konusudur. Bu bağlamda gerçekleşen bütçe harcamaları kapsamında askerî harcamaların payı 1938 yılında %39, 1939’da
137- Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi, İletişim Yay., Ankara, 1986, s.250.
138- Can Kıraç, Anılarımla Patronum Vehbi Koç, Milliyet Yay., Eylül 1995, İstanbul, s. 76.
139- Can Kıraç, a. g., e., s. 77.
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%50, 1942 yılında ise % 66’lık bir orana yükselir.140 Ülkenin ekonomik gücünün büyük bir kısmının doğal olarak askerî harcamalara gitmesinin ardından uygulamaya sokulan seferberlik ilanıyla
da çalışan işgücünde meydana gelen düşüş tarımdan sanayiye ekonominin her alanında kendisini göstermeye başlar. Örneğin askere
alımların hız kazanmasıyla birlikte askeri gücün bir anda barış zamanındaki sayıların çok üzerinde bir asker sayısına ulaşması ve bu
kadar büyük bir askeri gücün üç öğün beslenebilmesi, iaşe ve ibate
sorunlarının çözümlenebilmesi de gerekmektedir ve bu da ülke için
savaş ekonomisi yanında ayrı bir sorun olarak ortaya çıkar. Bu arada
Türkiye’nin savaşa katılmayacağını belirtmesi ise 26 Haziran 1940
tarihinde gerçekleşir. Bu konuyla ilgili olarak, seferde tesis edilecek
birliklerle ilgili hazırlıklar tamamlanır, bunlara ilaveten özellikle
Batı sınırından meydana gelebilecek muhtemel bir saldırı hareketine karşılık olarak askerî gücün büyük bir kısmı da Trakya bölgesine
kaydırılır ve buradaki askerî güç sefer konumundaki sayıya yakın
hale getirilir.141 Özellikle Trakya ve Boğazlar bölgesinde hummalı
bir çalışma söz konusudur. Çanakkale Boğazı ile ilgili olarak muhtemel bir işgal harekâtına karşılık bu bölgelerde tedbirler artırılır ve
asker kıt imkânlarla alarm durumuna geçirilir.142 Ancak kıt imkânlar içindeki askerî birliklerde savaşa hazırlık çok zor şartlarda gerçekleştirilmektedir. Bunlara ilaveten millî savunma mükellefiyeti
kanunu çıkartılarak birlikler sefer bölgelerine sevk edilir. Bu süreçte
Avrupa’da ortaya çıkan yeni duruma bağlı olarak Türkiye de kendisini savaşın dışında tutacak yeni politikalar üretme ve bunları uygulamaya koyma telaşı içerisindedir ve savaşa girilmesi durumunda
ülkeyi savunacak silahlı güç ise doğal olarak altyapısı tamamlanmamış ve sıkıntılar içerisinde ayakta durmaya çalışan bir askerî kuvvet
140- Osman Köksal, “Savaş Döneminin Memurlarının Alım Gücüne Etkileri (1939–1945), Altıncı Askerî Tarih
Semineri Bildirileri II, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara, 1999, s. 239.
141- Salih Polatkan, Doküman ve Fotoğraflarla 1. ve 2. Dünya Savaşları Özeti, Eko Matbaası, İstanbul, 1972, s. 416.
142- Ercüment Gökaydın, “İkinci Dünya Savaşı Hatıraları”, Türk Subaylarının İkinci Dünya Savaşı Hatıraları,
Genelkurmay Başkanlığı, Ankara, 1999, s. 17.
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görünümündedir. Bütün bu askeri tedbirlere ilaveten olası bir savaş
durumunda kullanılmak üzere millî savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere bütçeden daha fazla ödenek tahsis edilmesi planlanır
ve bazı işletmelere de silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarını karşılamak
üzere el koyma yoluna gidilir. Öte yandan alınan askerî tedbirler
yanında sosyal hayatı da düzenlemek ve savaşla ilgili olarak ortaya
çıkabilecek sıkıntıları en aza indirmek maksadıyla hükümet tarafından başka tedbirler de alınmaya başlanır. Bunun sonucu olarak da
günlük hayatta o güne kadar karşılaşılmamış bir takım sıkıntılar ve
problemler ortaya çıkmaya başlar. Türk insanının en doğal ve ana
besin kaynağı olan ekmek konusunda ortaya çıkan sıkıntılar karne
uygulamasıyla çözümlenmeye çalışılsa da 1941 Mayıs ayında 300
gram olan istihkak daha sonra bir gün içerisinde 150 grama kadar
düşürülür. Bu arada alınan radikal bir tedbir ise 1941 yılının geri kalan hububat üretimiyle 1942 üretimine devletin el koymasıdır. Doğal olarak çekilen sıkıntılar bununla sınırlı kalmaz ve devlet her an
girilebilecek bir savaş ortamını düşünerek ülke içerisinde yeni tedbirler almaya devam eder. Örneğin devlet özellikle gıda alanında yaşanan sıkıntılara ve karaborsaya bir tedbir olarak gıda maddelerinin
ihracatını143 ve toptan satışını yasakladığını açıklar.144 Öte yandan
savaşın başlamasıyla beraber tarafsızlığını koruyarak savaş dışında
kalmayı başaran Türkiye’de kıtlık olmasını engellemek amacıyla bir
dizi tedbir alınmaya başlanır. Bu bağlamda özellikle ordunun ve halkın ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla tarımsal ekim seferberliği
başlatılır.145 Söz konusu seferberliğin gerekli etkiyi sağlayabilmesi
amacıyla basın-yayın kuruluşlarından da azami istifade yoluna gidilir. Buna göre sadece köylerde değil, şehirlerde de hangi ürünlerin
nerelere ekilebileceği konusunda planlamalar yapılır. Böylece savaş
ülke topraklarında fiili olarak yaşanmasa da özellikle ekonomik ve
143- Cumhuriyet, 22 Ocak 1942.
144- İkdam, 26 Mart 1942.
145- Türkan Çetin, “İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye’nin Tarım Politikaları”, Altıncı Askerî Tarih Semineri
Bildirileri I, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara, 1998, s. 283.
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sosyal hayatta meydana gelmeye başlayan değişiklikler ve hissedilmeye ve dozu giderek artan sıkıntılar da hayatı çekilmez hale getirmeye başlar. Bu sıkıntıları her ne kadar bütün ülke yaşıyor olsa da
askeri pozisyonları gereği Trakya dışında özellikle sınır boylarında,
Akdeniz ve Ege bölgelerinde yaşayanlar daha sert hissetmeye başlamışlardır. Ülkede savaşla ilgili olarak uygulanmaya başlayan ilk
kısıtlama benzin tasarrufu ile ilgilidir ve doktorların kullandıkları
hariç araçların trafiğe çıkmaları belli dönemlerde yasaklanırken ayrıca ticari araçlarda da çift-tek plaka uygulaması da başlatılır. Pasif
korunma tedbirleri kapsamında ülkenin dört bir yanında geceleri
karartma uygulamasına başlanır. Ayrıca enkaz temizlenmesi, veteriner faaliyetleri, sığınak ve korugan yapılması, telefon, telgraf, elektrik, havagazı, su ve elektrik gibi sosyal ihtiyaçlarla ilgili altyapının
güçlendirilmesi ve aksaklıkların giderilmesi, özellikle Trakya bölgesinde yapıldığı üzere geçici göç ve iskân hareketleriyle bazı okulların nakledilmesi de söz konusu olur. Pencereler siyah perdelerle
kapatılırken dışarıya ışık sızmasının önüne geçmek için azamî özen
gösterilir ve hava saldırılarına karşı pasif korunma tedbirleri kapsamında vatandaşlarının halk tipi gaz maskesi bulundurması mecburi
tutulur.146 Aynı uygulamalar devlet dairelerinde ve özellikle okullarda da söz konusudur ve okullarda sığınaklar yanında ilk yardım
faaliyetleri ön plana çıkar ve okullara uyarıcı canavar düdükleri temin edilir.147 Böylece savaşla beraber Türkiye’de hayat da değişikliğe uğramaya başlar.148
Türkiye fiili olarak savaşta taraf olmamakla beraber savaşın doğal
sonucu olarak toplum hayatını etkileyen sıkıntılar yavaş yavaş hayatın her alanında ve herkesi etkileyecek şekilde yayılmaya başlar. Türk
Silahlı Kuvvetleri’nde en azından ilk dönemde herhangi bir sıkıntı
yaşanmamakla beraber daha sonraki dönemde birliklerin nakledil146- Cumhuriyet, 14 Ağustos 1939.
147- Cumhuriyet, 23 Mart 1940.
148- Milliyet, 9 Mayıs 2004.
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mesiyle beraber problemler de ortaya çıkmaya başlayacaktır; ancak
savaştan asıl etkilenenler sıradan vatandaşlardır çünkü ülke sosyal,
siyasi ve askeri açıdan savaşa hazır durumda değildir; ancak ülkede
savaş nedeniyle yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan problemler ve
sıkıntılar bunlarla sınırlı kalmayacaktır ve durumdan hem devlet
hem de vatandaşlar fazlasıyla etkilenecektir çünkü pasif korunma
tedbirleri arasında her devlet dairesi ve apartmanın bodrum katları
boşaltılmak suretiyle acil durumlarda kullanılmak üzere sığınaklar
da hazırlanır; ancak savaş ihtimali çok yakın görülmediğinden bu
sığınaklara pek fazla ihtiyaç duyulmaz. Türkiye bir yandan işgal altındaki ülkelere yardım etmeye çabalarken bir yandan da özellikle
hemen burnunun dibinde yaşanmakta olan ve savaşı neredeyse sınırlarına kadar getiren Balkanlarda olup bitenleri takip etmekte ve hazırlıklarını buna göre yapmaktadır. Doğal olarak Trakya bölgesinde
yaşanan askeri hareketlilik, ayrıca komşu ülkelerden gelen olumsuz
haberler ve özellikle söz konusu bu ülkelerde yakınları bulunan Trakyalıların olup bitenleri günü gününe ve neredeyse anı anına takip etmeleri daha sonraki süreçte karaborsacıların, tefecilerin ve simsarların insanları korkutarak ellerindeki malı, araziyi, evini ucuza almak
için giriştikleri bölgedeki kışkırtıcı faaliyetlerinde de görüldüğü
üzere bir panik yaşanmasına ve bazı ilçelerden insanların göç etmeye başlamasına da neden olur. Öte yandan savaş tehlikesinin gittikçe
daha yakından hissedilmeye başlamasıyla birlikte TBMM de 22 Mayıs 1940 tarihli toplantısında 3832 sayılı Örfi İdare Kanunu’nu kabul
eder.149 Böylece bir takım yasaklamalar getirilmesi, sansür uygulamaları, iş yerleri ve meskenlerin gerektiği hallerde silahlı kuvvetlere
ve emniyet güçlerine tahsis edilmesi, toplantıların yasaklanması gibi
sıkıyönetime özel durumlar da ortaya çıkmaya başlar. Hemen ardından da İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli
bölgelerini içine alacak şekilde 20 Kasım 1940 tarihinden itibaren
149- Halis Evrenos, “Türk Basınında Sansür”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı 31, Ağustos 1999, s. 93. Ayrıca
bkz. Resmi Gazete, 25 Mayıs 1940.
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Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun 86. maddesine dayanarak bölgede
önce bir ay, daha sonra iki ay olmak üzere sıkıyönetim uygulamasına geçilir150 ve 15 kez uzatılan sıkıyönetim uygulaması 22 Aralık
1947’ye kadar devam eder. Sıkıyönetim Komutanlığına da Jandarma
Genel Komutanı Korgeneral Ali Rıza Artunkal getirilir.151 İlk sıkıyönetim uygulamasının başlamasıyla beraber yayımlanan bildiriyle
alınan tedbirler açıklanır ve karartma uygulamalarına geçilir152 ve
konuyla ilgili olarak Hava Taarruzlarına Karşı Işıkların Söndürülmesi ve Karartılması Nizamnamesi hazırlanarak 25 Şubat 1939’dan
itibaren bunun fiili olarak tatbik edileceği bildirilir153 ve ardından
başta İstanbul olmak üzere ülkenin dört bir tarafında karartma uygulamalarına geçilir. Konuyla ilgili olarak kullanılması gereken mavi
ve siyah kâğıtlarla mavi ampul, ayrıca yeşil, siyah ve mor stor muşambaları, siyah ve mavi renkli perdelik kumaşlarla siyah karton ise bir
anda piyasada en aranan ve bulunması güç maddeler arasına girer.154
Türkiye’nin işgal altındaki ülkelere yönelik yardım faaliyetlerini başlatmasıyla beraber ortaya çıkan Türkiye aleyhtarı propaganda çalışmaları yanında aklıselim olanlar da kendilerini göstermeye
başlarlar. Örneğin 24 Şubat 1941 tarihinde New York’ta toplanan
Anadolu’dan göç etmiş Rumlardan oluşan bir koro radyoda İstiklal
Marşını okur ve 10. Yıl Marşını söyler.155 Trakya bölgesindeki Türk
askerî birliklerinin hazırlık içerisinde olması Bulgarların tepkisini
çeker. Bunun üzerine İngiltere’nin Ankara’daki Kara Askerî Ataşesi Albay Arnold, söz konusu hazırlıkların hiçbir şekilde bir saldırı
planlaması ve hazırlığı olarak düşünülmemesi gerektiğini, 7 tümenden fazla askerî gücün sınırın 10 mil kadar gerisinde arazi tahkimatı
150- BCA.030.18.01.02.93.107.5
151- BCA. 30.11.1.0143.37.15
152- Vakit, 23 Kasım 1940.
153- BCA.30.18.1.2.85.119.20.
154- Cumhuriyet, 20 Kasım 1940.
155- Akşam, 23 Ocak 1940. Vatan, 7 Nisan 1941
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yapmakla meşgul olduklarını, Türk Genelkurmay Başkanlığının da
bu konudaki faaliyetlerini saklamadığını belirtir. Hemen ardından
Bulgaristan’ın bu endişelerini ortadan kaldırmak üzere 17 Şubat 1941
tarihinde Türk-Bulgar Ortak Demeci yayımlanarak kamuoyuna duyurulur.156 Ayrıca dış basında ise Türkiye’nin savaşa girme konusunda hazır olduğu yönünde haberler yayımlanmaya başlanır ve örneğin
Reuter Haber Ajansı bu durumu ‘Türkiye harbe hazır. Her ihtimale karşı tedbir alındı. Boğazlar mayınlandı. Türk filosu Çanakkale’ye
vardı.’ diyerek duyurur.157 Türkiye bu arada özellikle Balkanlar’da
istihbarat ve güvenlik faaliyetlerini yoğunlaştırmakta ve ne olup
bittiğini adım adım takip etmektedir. Aynı günlerde “Yunan Garbi
Trakyası’ndan Türkiye’ye iltica eden ve daha sonra memleketlerine
giden Türk mültecilerinin Bulgarlar tarafından kabul edilmedikleri
ve Yunan Garbi Trakyası’nda Dimetoka, Sofulu ve Karaağaç kazalarını ihtiva etmek üzere” oluşturulan ve Yunan idaresi altında kalan
Evros mutasarrıfı ile Yunan ve Dimetoka kaymakamı tarafından
gönderilen malumatta bu insanların sefalet içerisinde yaşadıkları ve
yardım talep ettikleri de belirtilir.158 1941 yılının hemen başından
itibaren Alman ordularının Balkan Yarımadası’nda işgallere başlayacağının anlaşılmasının ardından ‘Almanya ile bir nefes ve takat
meselesi hâlini alan harpte’159 İngiltere de Türkiye üzerindeki baskılarını arttırır ve Türkiye’yi de savaşta taraf olmaya zorlayan taktikler
devreye sokar. Her ne kadar Hitler ve İsmet İnönü arasında “Şu kayıtla ki, Türk hükümeti bizi bu tutumumuzu değiştirmeye mecbur edecek
önlemler almaya yöneltmesin.” ve “Alman hükümeti, Türk hükümetini,
bu tutumunu değiştirmeye mecbur edecek önlemler almaya yönelmediği
müddetçe.” denilerek karşılıklı dostluk ifadeleri gösterilse160 ve Hit156- İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Anlaşmaları, C.I, Ankara, 2000, s.639.
157- Vakit, 4 Mart 1941.
158- Kızılay Genel Müdürlüğü Arşivi (KGMA). Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti’nin 26 Kasım 1941 tarihli ve
23446 sayılı resmi yazısı.
159- Naci Aşkın, 1941 Balkan ve Girit Harbi, Genelkurmay Başkanlığı Yay., Ankara, 1945, s.5.
160- Altan Öymen, Bir Dönem Bir Çocuk, Doğan Kitap Yay., İstanbul, Eylül 2004, s. 253.
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ler her ne kadar Türkiye’ye garanti verse de Yugoslavya’da meydana
gelen darbe sonrasında oluşan yeni hükümetin Üçlü Pakt’a katılma
kararını iptal etmesi Hitler’in Barbarossa Harekâtı planlarını bir kere
daha alt üst eder ve 6 Nisan 1941 tarihinden itibaren başlayan Alman
işgali bölgeyi kan gölüne çevirir. Hitler Almanya’sının Yunanistan’ı
işgal etmesi son derece ani, kesin ve tam bir oldubitti görüntü sergiler. 6 Nisan 1941 günü başlayan askeri harekât 26 Nisan 1941 tarihinde ülkenin başkenti Atina’ın işgal edilmesiyle son bulur ve ülkenin
dört bir tarafı Alman işgali altında kalır.
Almanya’nın Yunanistan’a saldırması ve bölgeyi işgal etmeye
başlamasından sonra özellikle Trakya bölgesinde ve İstanbul’da
bazı hareketlenmeler de söz konusu olur ve bölgede yaşayan Türkler
de Anadolu’ya geçmenin yollarını aramaya başlar. Savaşın dışında
kalmaya özen gösteren Türkiye ise ülke içinde bazı tedbirler almaya
devam eder. İlk etapta ordunun peyderpey takviyesini ikmal etmek
maksadıyla İstanbul ve Trakya bölgesinde bulunan ihtiyat doğumlu
eratın ihtiyaç nispetinde ordu hizmetine alınması kararlaştırılır.161
Bununla ilgili olarak yaklaşık bir milyon kişi askere alınır. Ayrıca
bu bağlamda içinde bulunulan şartların gereği olarak Trakya ve
İstanbul’daki nüfus yoğunluğunu azaltabilmek amacıyla asker ailelerinin İç Anadolu bölgesine nakledilmesi gündeme gelir. Hemen
ardından da Trakya ve İstanbul’daki halkın daha güvenli bölgelere
kaydırılması gündeme gelir.162 Bu kadar büyük bir nüfusun bir anda
asker olarak kışlalara çekilmesiyle beraber özellikle tarım ve ziraatla ilgilenen köy kökenli bazı gençlerin de ekonomide üreten değil
tüketen konumuna gelmesi ülkeyi sıkıntıya sokar. Tarımsal üretimde meydana gelen düşüşe paralel olarak Avrupa kıtasıyla bağlantıyı
sağlayan Ege ve Akdeniz’de de sıcak gelişmelerin yaşanması ithal
mallarının ülkeye gelişini zorlaştırırken özellikle büyük şehirlerde
hayat sıkıntılı bir hal almaya başlar.
161- BCA.030.18.01.02.94.23.7
162- Ulus, 11 Nisan 1941.
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Ülke genelinde ise özellikle hava saldırılarına ve zehirli gaz tehlikesine karşı pasif korunma tedbirleri de alınmaya başlanır.163 Bu noktada Trakya bölgesinde bulunan bazı askerî birlikler Anadolu yakasına nakledilmeye başlanır ve savaş çanlarının yavaş yavaş kendisini
hissettirmeye başladığı günlerde bir ön tedbir olarak Çatalca, Meriç
ve Ergene nehirleri üzerinde setler inşa etmek suretiyle derinlikte
muhtemel bir işgal ve saldırı hareketine karşı çalışmalar başlatılır.
Doğal engeller, arazi şartlarından istifade edilerek yapılmış savunma düzeni, setler vasıtasıyla Türkiye elinden geldiğince savaşa karşı tedbirler almaya çalışır. Savaşın özellikle Balkan Yarımadası’nda
yoğunlaşması üzerine alınan tedbirlerin yetersizliği de ortaya çıkmaya başlar ve hemen ardından da Türkiye’yi Avrupa’ya bağlayan
ve Meriç nehri üzerinde bulunan köprüler imha edilir ve ülkenin
savunma hatları Trakya yerine Anadolu içlerine doğru çekilmeye
başlanır.164 Bu arada, İngiliz askerî uzmanları da Anadolu’nun farklı noktalarında savunma hatları yapmaya ve hava alanları yapımına
geçer. Her ne kadar sınırın hemen arkasındaki Çakmak Hattı165 ile
Çatalca Hattı üzerinde savunma mevzileri hazırlanmış olsa da güçlü
Alman birliklerinin bu hatları da geçebileceği var sayılarak her türlü
gerilla savaşına yönelik olarak da tedbirler alınmaya başlanır ve asker aileleri de dâhil olmak üzere bölgenin derhal tahliyesi yönünde
alınan kararlar uygulamaya geçirilir.166 Çünkü “…Kırklareli’nin kuzeyindeki bu Çakmak Hattı denen mevki bazı yerlerde kazılmış olan
siperlerden ibaretti. Atı mahmuzlayıp Çakmak Hattı’nın üzerinden
163- Zekeriya Türkmen, “Türk Basınında Çıkan Haberlere Göre İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye
Cumhuriyetini Savaş Ortamına Çekme Gayretleri”, Genelkurmay ATASE Başkanlığı, Altıncı Askeri Tarih
Sempozyumu Bildirileri, C.II, Ankara, 1999, s.99.
164- İsmet Binark, Türk Parlamento Tarihi, TBMM-VI. Dönemi, TBMM Vakfı Yay., Ankara, 2004, s. 1418.
165- Bakanlar Kurulu tarafından yapılabilmesi amacıyla toplam 7.301.742 liralık bir tahsisat ayrılan ve Trakya
bölgesinde Kırklareli ve Edirne’yi de içine alan ve Karadeniz bölgesinde İğneada noktasından başlayarak Mahya
Dağı-Demirköy-Kırklareli-Edirne-Meriç bölgesini kapsayan Bu hat Çakmak Hattı olarak bilinir. Söz konusu bu
tahkimat hattının kurulma amacı bulunduğu stratejik pozisyon gereği Balkanlardan gelecek bir saldırı ihtimaline
karşılık öncelikle Edirne ve hemen ardından da İstanbul şehrine yönelik olası bir saldırı durumunda savunma
amaçlı bir ileri hat görevi yapacak olması ve ana yaklaşma istikametini kapatmasıdır. BCA. 30.18.1.2.88.97.6 ve
BCA.30.18.1.2. 90.23.2.
166- Cumhuriyet, 10 Nisan 1941.
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öteye atlayabilirdin...”167 Bunlara ilaveten içinde bulunulan şartların gereği olarak Trakya ve İstanbul’daki nüfus yoğunluğunu azaltabilmek amacıyla bölge nüfusunun azaltılması ve ilk etapta asker
ailelerinin İç Anadolu bölgesine nakledilmesi gündeme gelir. İlk
etapta ordunun peyderpey takviyesini ikmal etmek maksadıyla
İstanbul ve Trakya bölgesinde bulunan ihtiyat doğumlu eratın ihtiyaç nispetinde ordu hizmetine alınması kararlaştırılır.168 Bu kararların açıklanmasının hemen ardından tahliye işlemleri başlatılır
ve İstanbul’dan Anadolu’ya geçmek isteyenleri götüren ilk gemiler
de Turhan vapuru İnebolu’ya, Aksu vapuru da Zonguldak limanına gidecek şekilde harekete geçer.169 Bu asker ailelerinin İstanbul,
İzmir, Erzurum, Ankara, Kars hariç olmak üzere diledikleri yerlerin istasyon ve iskelelerine kadar ücret alınmadan götürülmeleri
de kararlaştırılır.170 Aynı şekilde ailelerini Trakya ve İstanbul’dan
Anadolu’ya sevk eden subay, memur ve gedikli erbaşlara daha sonra
maaşlarından kesilmek üzere birer maaş oranında avans verilmesi
kararlaştırılır.171 Ayrıca 1941 yılı içinde pasif korunma için ayrılan
tahsisattan 100.000 liralık kısmının Dâhiliye Vekâleti vasıtasıyla
Umumi Müfettişlik bölgesindeki asker ailelerine yardım için ayrılması da kabul edilmiştir. Örneğin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali
Yücel’in başkanlığında yapılan toplantıda orta öğretimde derslerin
15 Nisan 1941 gününe kadar tamamlanması, sınavların da 15 Mayıs
1941 gününe kadar bitirilmesi yönünde kararlar alınır.172 Konuyla ilgili olarak Bakanlar Kurulu tarafından 1 Nisan 1941 tarihinde
alınan karar sonrasında tahliye işlemlerinin Kırklareli, Edirne ve
Uzunköprü’den başlamak üzere yapılması kararlaştırılır. Bölgedeki
okulların ardından İstanbul’daki askeri okulların da Ankara, Ma167- Mihri Belli, İnsanlar Tanıdım; Mihri Belli’nin Anıları, Milliyet Yay., Eylül 1989, İstanbul, s.200.
168- BCA.030.18.01.02.94.23.7.
169- Cumhuriyet, 2 Mayıs 1941.
170- BCA. 30.18.1.2.94.39.19 ve BCA.030.18.01.02.96.86.18
171- BCA.030.10.48.309.8
172- Tan, 2 Nisan 1941
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mak ve Polatlı’ya nakillerine karar verilir. Ancak özellikle muhtaç
asker ailelerinin iaşe ve ibatelerinin temini konusunda ciddî problemlerle karşılaşılması üzerine valilikler tarafından bazı tedbirler
alınmaya başlanır.173 Aynı dönem içinde İstanbul, Edirne, Kırklareli,
Tekirdağ ve Çanakkale’deki tapu kayıtlarını nakledilmesi174, ayrıca
Damga Fabrikası ve Darphane’nin Ankara’ya taşınması175, İstanbul
Müzesi, rasathane, Maarif Matbaası ve kütüphanelerin Ankara’ya
nakledilmesi de kararlaştırılmıştır.176
Öte yandan savaş şartlarını ve Trakya’da yaşanan kısmi nakil
ve göç faaliyetlerini fırsat bilen bazı savaş tüccarlarının bölgede
yaşayan halkı kışkırtması, yarattıkları gerginlik ve telaş ortamında
insanların bölgeden daha çabuk ve panik halinde uzaklaşmalarını
sağlaması ve ellerindeki mallarını ucuz fiyata almaya kalkmaları ise
yetkililerin halletmesi gereken bir başka sorun olur.177 Ayrıca savaş
nedeniyle Anadolu’ya geçmek isteyen öğrencilere de tasdiknameleri
verilmek suretiyle her türlü kolaylığın sağlanması ve bu öğrencilerin
eğitim hayatlarının aksamaması yönünde de kararlar alınır.178 Deniz
ve karayolu ile yapılan sevkıyatlar sırasında bazı sıkıntılarla da karşılaşılır. Örneğin, gemiyle ilk seferde sevk edilmek üzere 460 bilet
kesilmesine rağmen sadece 28 yolcunun gittiği, ikinci seferde 1.738
bilet kesildiği halde yolcu sayısının 397 olduğu belirtilir.179 Trakya
bölgesi ve İstanbul’dan yapılacak olan bütün bu nakil faaliyetleri
için devletin tahsisatı ise pasif koruma tedbirleri için ayrılmış olan
1.500.000 liradan kesilecektir.180
173- BCA.030.10.56.377.3
174- BCA. 30.10.0.0.179.235.13
175- BCA.30.18.1.2.91.59.17 ve BCA. 30.18.1.2.92.71.5
176- BCA.30.18.1.2.88.85.19, BCA. 30.10.0.0144.31.9 ve BCA. 30.18.1.2.94.35.13
177- Vakit, 17 Nisan 1941.
178- Cumhuriyet, 13 Nisan 1941.
179- Cemil Koçak, a. g. e., s. 549.
180- BCA.30.18.1.2.94.29.4.
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BİRİNCİ BÖLÜM
A. YUNANİSTAN’A YARDIM
FAALİYETLERİNİN BAŞLATILMASI
Birinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte bütün Avrupa’yı
sarmaya başlayan işgal korkusu ve bu korkunun bir dönem sonra
gerçeğe dönüşmesiyle Yunanistan bir anda İtalya tehdidiyle karşı
karşıya kalır. Bu dönem İtalya açısından son derece itibar kırıcı bir
durumla sonuçlanır ve İtalya tarafından işgal edilen Yunanistan’ın
kendisinden hiç de beklenmedik bir direniş gösterip kendinden
kat be kat üstün İtalyan birliklerini çok kısa bir süre içinde ülke
topraklarından atması başta Mussolini olmak üzere saldırgan işgal
güçlerinin de keyfini kaçırır. Bu durum özellikle İtalyanlar ve Almanlar tarafından sadece klasik anlamda bir askeri gücün geri çekilmesi olarak değerlendirilmez ve tam anlamıyla bir haysiyet ve
itibar mücadelesi haline de dönüşür. Yunanistan’ın işgal edilmesinin ardından ülke Alman, Bulgar ve İtalyan güçleri tarafından üç
parçaya bölünür. Almanlar kendileri açısından son derece kritik ve
stratejik olarak önemli gördükleri başta Selanik, Atina, Pire olmak
üzere bazı adaları da kontrol altına alırlar. Bulgarlar ise kuzeydoğu
Yunanistan bölgesinde Meriç, Rodop, Kanti, Drama, Serez, Kilkis
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ve Kavala ile Yugoslavya’nın Doğu Makedonya bölgesini ilhak ettiğini açıklar. Yunanistan’ın geriye kalan Epir, Teselya, Orta Yunanistan ve Peloponnes bölgeleri ise İtalyanlar tarafından kontrol altına
alınır. Yunanistan’ın yazgısının değiştiği ve Alman işgal güçlerinin
ele geçirdikleri Yunanistan topraklarında son derece planlı ve organize; ancak bir o kadar da acımasız ve şiddetle uyguladıkları “ülkeyi
açlıkla yola getirmek” projesi işte tam da bu aşamadan sonra kendisini göstermeye başlar. Alman işgalinin başında sadece Rus cephesindeki askerlerin iaşe ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla alındığı
belirtilen gıda maddeleri daha sonraki günlerde tam anlamıyla pis
bir savaş aracı haline gelecektir. Böylece gerek Yunan askeri güçleri
gerekse sıradan Yunanların işgal edilmiş ülkelerinde verdikleri mücadele doğrudan silahlı Alman askerlerine karşı olmaktan ziyade
açlıkla mücadele ve hayatta kalma gayreti şeklinde kendisini göstermeye başlar.
Ard arda iki işgal yaşayan ve ikincisinde bunu çok uzun soluklu ve tam bir trajediyle yaşamak zorunda kalan komşu ülke
Yunanistan’a ilk yardım elini uzatan ülke ise düşünülenin ve beklenilenin aksine İngiltere veya ABD değil, Türkiye olur. Türk Milli Mücadele tarihinin askeri alanda son aşaması olan 9 Eylül 1922
tarihinde Türk birliklerinin İzmir’e girdikleri ve Yunan güçlerinin
bulabildikleri araçlarla arkalarında yanmış yıkılmış bir İzmir bırakıp gittikleri günden sadece 17 yıl sonra hürriyet mücadelesine giren bu sefer Yunanistan olur ve Türkiye, Misak-ı Millî çerçevesinde
oluşturduğu yeni yapısıyla iyi komşuluk ve dostluk gayretlerinin
bir işareti olarak Yunanistan’a yardım faaliyetlerine derhal girişir.1
Yunanistan’ın içinde bulunduğu trajik durum ve ülkenin gıda ihtiyacının bir kısmını da olsa karşılayan tarım arazilerinin kullanılamaz
durumda olması, ayrıca işgücü kaybı ve devam etmekte olan işgal
dışarıdan gelecek insani yardım konusunu gündeme getirir. Tam
1-

Orhan Türker, “1930’larda Türk-Yunan Dostluğu”, Tarih ve Toplum, İstanbul, Kasım 1999, Sayı 191, s. 45.
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da bu noktada Yunanistan’a en yakın ülke konumunda olan Türkiye ayrıca korumaya gayret gösterdiği tarafsızlığı ve savaş dışında
olması nedeniyle Yunanistan için tam anlamıyla can simidi haline
gelir. Bütün dünya kendi canının derdine düşmüşken İngiltere Almanların eline geçer iddiasıyla Yunanistan’a insani yardımı reddederken Türkiye’nin gerek devlet gerekse halk olarak gösterdiği tepki
ise son derece anlamlı, duygu yüklü ve insancadır. Aynı günlerde
Yunanistan’dan gelmeye başlayan açlık haberleri Türk kamuoyunda
derin yankılar yaratır ve yardım çareleri aranmaya başlanır. Özellikle 1941 yılı itibarıyla Nazi güçlerinin Türk sınırlarına gelip dayandıkları ve Türkiye’nin de ülkeye yapılacak bir tecavüz karşısında
bütün gücüyle karşı durmaya hazırlandığı günlerde ülkenin bütün
yiyecek kaynakları doğal olarak askeri birliklerin hizmetine sunulmuş durumdadır. Ülkede özellikle taşımacılık alanında yaşanan
sıkıntılar nedeniyle bazı bölgelerde yiyecek sıkıntısı had safhaya gelmiş durumdadır. Bütün olumsuzluklara rağmen “en necip ve değişmez, sarsılmaz ananelerinden, huylarından biri de, hatta düşmanı
bile olsa, düşmüşlere, ıstırap, cefa çekenlere el uzatmak, böylelerinin
imdadına koşmak olan Türkler bu millete yardım için ellerinden gelen ve mümkün olan her şeyi yapan”2 Türkiye “komşusu ve kardeş
bildiği” Yunanistan’a yardım edebilmek ve “kara gün dostu” olduğunu bir kere daha ispat edebilmek amacıyla imkânlarını sonuna kadar
seferber eder. Bu anlamda özellikle İsmet İnönü’ye İnönü soyadını
kazandıran muharebeler sonrasında Sakarya ve Büyük Taarruz’la
Anadolu topraklarını terk eden Yunan askeri gücüne karşı mücadele eden Türk askerinin başında komutan olarak görev yapan İsmet
Paşa’nın Yunanistan’a yardım konusunda derhal harekete geçmesi
ve Türkiye’nin iyi komşuluk ilişkileri ve insani yardım çabaları konusunda bütün dünyaya örnek olacağı yeni bir dönemin başlaması
söz konusudur. Yunanistan’a yardım konusunda gerek Uluslar arası
Kızılhaç Örgütü gerekse Yunanistan Kızılhaç Teşkilatı ile görüşme2-

Cevat Bardakçı’dan aktaran Vatan, 18 Şubat 1942.
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lerde bulunan Türkiye ayrıca bu ülkeye ambargo uygulayan İngiltere ve Yunanistan’ı işgal eden Almanya ile de yardım faaliyetleriyle
ilgili altyapının hazırlanması ve insani yardımın salimen bu ülkeye
ulaştırılabilmesi için de yoğun bir mesaiye girişir. Bu noktada dönemin Yunanistan hükümeti ise çift başlı bir görüntü çizmektedir ve
bir yanda kabine üyelerinin büyük bir kısmı İngiltere’nin başkenti
Londra’da bulunan devrik Yunan hükümeti, diğer yanda da işgalci
Alman güçlerinin destekledikleri ve Yunanistan’ın koşulsuz teslim
olmasına sebep olan kukla Çolakoğlu hükümeti bulunmaktadır.
Türkiye’nin insani yardım faaliyetleri konusunda gerek Londra’daki
gerekse Atina’daki Yunan hükümetleri nezdinde temaslara geçilir
ve her iki kabineyle görüşmeler başlatılır. Ülkenin içinde bulunduğu trajik durum ve açlık tehdidinin her geçen gün çok daha fazla
sivil Yunan insanının ölümüne neden olması her iki hükümetin en
azından asgari müştereklerde buluşmasına ve anlaşmasına da neden
olur. Hemen ardından bu yardım faaliyetlerini organize etmek üzere bu çalışmanın diğer bir bölümünde ayrıntılı olarak bilgi verileceği üzere Ella-Türk isimli bir ortak organizasyon devreye girer.
Tarihinde asla unutulmayacak ve unutamayacağı acılar yaşayan Yunanistan’ın o günlerde içinde bulunduğu sıkıntılı durum
Türkiye’de de şüphesiz gönülleri sızlatır ve Türk insanı her zaman
olduğu üzere büyüklüğünü yine gösterir. Yunanistan’ın yaşadığı bu
acı dolu günlerde Yunanistan’ı kardeş sayan ülkelerin dostluklarını
göstermelerine de vesile olmuş ve Türk milleti de bu noktada elinden gelenin fazlasını yerine getirmeye gayret göstermiştir. Türk milletinin bu konudaki gönülden ve son derece sıcak ve dostane yaklaşımı dönemin Türk gazetelerinde de yerini bulacaktır. Bu bağlamda
gazetelerdeki ‘Bağımsızlığına, insanca yaşama hakkına canavarca
saldırılmış dost bir komşuya’, ‘Elenler gazanız mübarek olsun.’, ‘ölen
kardeş bir milletin ıstırabı karşısında’, ‘dost ve komşu Yunan milleti’,
‘kapı komşumuz Yunanistan’, ‘yıpratıcı bir harpten yeni çıkmış bu
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komşu memleketin’, ‘komşu Yunan halkı’, ‘ölen kardeş bir milletin
ıstırabı karşısında’, ‘komşu memleketi ıstırap içinde kıvrandıran’,
‘felakete uğramış komşumuz Yunanistan’ın’, “harp meydanlarında
kahramanca ölmesini bilen Yunanlar’, ‘komşu ve dost memleket’,
‘yurdunu, varlığını korumak kaygısı ile silaha sarılmış biçare memleket’, ‘dost ve müttefikimiz’ ‘iki komşu memleket, iki kardeş evi’3
gibi ifadeler esasında geçmişi unutan, geleceğe güvenle bakan Türk
milletinin gösterdiği “kardeş şefkati”4 ve gönlünün sesidir;5
“…Ondan sonra bu kara bahtlı insanlar en korkunç musibetler, ıstıraplar içine dalıp gömüldüler. Radyolar, ajanslar, gazeteler hemen her
gün komşularımızın bugünkü felaketli durumları hakkında dinleyenlerin, okuyanların tüylerini ürperten, yüreklerini sızlatan haberler veriyorlar. Milyonlarca insan kırlarda, bayırlarda, dağlarda, ormanlarda
ot yiyerek, ağaç kabuğu kemirerek canlarını sürüklemeye çalışırken, her
gün binlerce mini mini yavru gıdasızlıktan, sütsüzlükten can veriyor, evlerden, sokaklardan süprüntü arabalarıyla toplanıyor.
Bir vakitler insanlığa büyük filozoflar, ahlakçılar, tarihçiler, şairler, karşılarında bugün bile sonsuz hayranlıklar, heyecanlar duymakta
olduğumuz nefis eserler yaratmış heykeltıraşlar, mimarlar, türlü güzel
sanat erbabı hediye etmiş olan Yunanistan’ın iki bin sene ara ile ikinci
defa düştüğü bu acıklı durum karşısında derin düşüncelere dalmamak
hüzün ve elem duymamak kabil mi?
Ne yazık ki bu talihsiz memleketin feryat ve tazallümleri yalnız
Türklerin asil ve civanmert kalplerinde akisler bulabiliyor. En necip ve
değişmez, sarsılmaz ananelerinden, huylarından biri de, hatta düşmanı bile olsa, düşmüşlere, ıstırap, cefa çekenlere el uzatmak, böylelerinin
3- Milliyet, 10 Ağustos 1974, İkdam, 31 Mayıs 1942, Vatan, 18 Şubat 1942, Cumhuriyet, 21 İkinci kanun 1942,
Cumhuriyet, 28 İkinci kanun 1942, İkdam, 28 Mayıs 1942, Cumhuriyet, 11 İkinci kanun 1942, Vatan, 1 Ekim 1941,
Cumhuriyet, 8 Şubat 1942, Namık Görgüç’ün Yunanistan İntibaları, Cumhuriyet, 20 Şubat 1945, Cumhuriyet, 9
Mart 1942, Vatan, 26 Temmuz 1942, Vatan, 1 Ekim 1941, Vakit, 29 Mart 1942 ve İkdam, 30 Ekim 1940.
4- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941–1943/9–4. TC Atina-Pire Başkonsolosluğu tarafından Kızılay Umum
Müdürlüğüne gönderilen İlk kanun 1941 tarihli ve 667/265 sayılı yazı.
5-

Cemal Bardakçı’dan aktaran Vatan, 18 Şubat 1942.
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imdadına koşmak olan Türkler bu millete yardım için ellerinden gelen
ve mümkün olan her şeyi yaparken, yapmaya çalışırken Avrupa ve Amerika bütün bir milletin açlıktan ölümünü hissiz ve kayıtsız seyrediyor.
İngiltere’nin İktisadi Harp Nazırı (Dalton) bile müttefik
Yunanistan’a erzak göndermenin bir faydası olmayacağını, yani ona
yardım yapılmayacağını parlamentoda açıkça söylemekten çekinmiyor.
Dünya kurulalı beri hiçbir istilacının istila eylediği memlekete refah ve
saadet götürdüğü, o memleketi en ufak bir tehlike ile karşılaşmadan en
az emekle soyup soğana çevirmekten başka bir maksat, bir amaç kovaladığı görülmemiştir. Emperyalist devletlerin sömürgelere, zapt ve işgal
eyledikleri ülkelere medeniyet, nizam, sulh, asayiş, dirlik, düzenlik götürdükleri, götürecekleri yolundaki sözleri, iddiaları boş kuru laflardan
ibarettir. Sömürmek, talan etmek niyet ve emellerini gizleyen perdelerdir. Kendilerine, kendi kuvvet ve kudretlerine, milli bütünlüklerine güvenmeyip de başkalarından hayır ve menfaat bekleyen, medet uman
milletlerin akıbeti felakettir…”

1- Alman İşgali ve Büyük Açlık Döneminde
Yunanistan’ın Durumu
Yunanistan savaş öncesinde nüfusunun yaklaşık % 65’lik kısmı
tarımla uğraşan bir ülke durumundadır ve bu oran ülke ekonomisinin %35’lik bir gelir oranına karşılık gelmektedir ve ülkenin ayakta kalabilmesi büyük oranda gıda ürünleri ithal etmesine bağlıdır.
Savaştan hemen önce ve 1935–1937 döneminde ülkede ihtiyaç duyulan buğdayın %45’lik kısmı ithal edilirken bu oran 1939 yılında
%20.5 gibi bir seviyeye kadar düşecektir. Böylece Yunanistan daha
savaşın ayak sesleri duyulmaya başlandığında potansiyel olarak açlıkla karşı karşıya kalacağının da sinyallerini vermiş durumdadır.6
Büyük şehirlerin dışında özellikle taşrada ve küçük yerleşim mer6-

W. Diamond, Agriculture and Food in Greece, UNRRA Operational Analysis Paper 19, 1947, s.5-6.
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kezlerinde ise tarım ve ziraatla uğraşan insanların hayatları nispeten daha iyi durumdadır. Birinci Dünya Savaşı’nın acı tecrübelerini yaşamış olan veya bütün dünyayı kasıp kavuran 1929 ekonomik
krizinin yarattığı sonuçları gören pek çok insan savaşın patlak vermesi ve Yunanistan’ın önce İtalyan, daha sonra da Alman işgaline
uğramasıyla birlikte kendi başının çaresine bakacak tedbirleri almakta da gecikmez. Başta patates olmak üzere farklı tarım ürünleri
yetiştiren, buğday gibi hububat işiyle uğraşan köylüler uzun vadede
kendilerine yetecek kadar tahılı, ekmek yapacak unu ve diğer acil
ihtiyaç malzemelerini işgal güçlerinin bile bulamayacağı şekilde
saklamayı tercih eder. Yıllık ihtiyacı yaklaşık 1.200.000 ton buğday
olan Yunanistan’da bu ihtiyacın yaklaşık 400.000 tonluk kısmı ise
ithal edilmektedir ve savaşın ardından ekilen buğdayın hasılası ise
300.000 ton civarında beklenmektedir.7 Ülkeye buğday girişi ve
buğday yardımı da söz konusu olmadığından daha savaşın başında
ülkenin ihtiyacı olan buğdayın ancak 1/4’ü ile yılı geçireceği görülmektedir ki bu da kaçınılmaz olarak açlık anlamına gelmektedir.
Hayvancılıkla uğraşanlar ise kümesindeki tavuğundan büyükbaş
hayvanına varıncaya kadar bütün hayvanlarına gözü gibi bakmaya
başlar. Bu hayvanların eti de, sütü de artık bir başka değerli olmuştur
ve kesinlikle Alman askerlerinin eline geçmemelidir. Yunanistan’ı
işgal eden Almanlar ülke sanayisinin dayandığı temel kaynak olan
tarım alanlarını talan etmeye başlayınca 1941–1942 kışında bazı
kaynakların 100.000 kişi olduğunu belirttiği bir nüfusun bir anda
canından olduğu kıtlık dönemi de başlar.8
Bazı kaynaklara göre ülkeyi işgal eden Almanların ve İtalyanların tek düşüncesi vardır, o da Yunanistan’ı tamamen ortadan kaldırmak ve bütün Yunanları da öldürmektir.9 Ruslar karşısında sıkışan
ve Yunanistan’da özellikle Yunan yeraltı örgütleri karşısında çok
7-

The Milwaukee Journal, 16 Mart 1942.

8-

Richard Clogg, a. g. e., s. 151.

9-

The Canberra Times, 22 Ocak 1942.
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vakit kaybeden Almanlar böylece intikamlarını da almış olacaklardır. Almanlar ise ülkeye gıda yardımı gelmekte olduğunu; ancak
Yunan çiftçilerin ürettiklerinin çoğunu saklamayı tercih ettiği için
sıkıntı yaşandığını da belirtirler. Daha işgalin ilk ayında ve Mayıs
1941 sürecinde yiyecek kıtlığı özellikle Atina gibi şehirlerde kendisini göstermeye başlamıştır. Örneğin Hios bölgesinde yaşanılan
açlık ve yiyecek sıkıntısı had safhaya gelmeye ve insanlar açlık tehlikesini yavaş yavaş hissetmeye başladıklarında Alman askeri güçleri Yunan sivillerin dükkânlarından yağmaladıkları ve topladıkları
yiyeceklerden bir kısmını bu insanlara vermek zorunda kalırlar ve
bu konuyla ilgili olarak sivil halk tarafından Alman yetkililere müracaatlar yapılır.
Özellikle 15 Ağustos-30 Eylül 1941 döneminde gerek Almanya gerekse İtalya tarafından ve özellikle de Almanya tarafından
Yunanistan’ın İtalya’nın etki ve egemenlik alanında olması nedeniyle bütün sorumluluğun İtalya’da olduğunu belirtmesinden hemen
önce bu ülkeye belli miktarda hububat gönderilmesi de söz konusu olmuştur. Yunanistan’ı işgal altında tutan Alman askeri güçleri
Haziran 1941 itibarıyla Yunan yetkililere verdikleri güvenceyle bu
ülkeye gönderilecek her türlü gıda ve hububat konusunda herhangi bir kısıtlamanın söz konusu olmadığını belirtirken Kasım 1941
tarihinde Almanlar tarafından Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı’na
da verilmiştir. Bütün bu sözde teminatlara rağmen Amerika Birleşik Devletleri’nin Atina’daki büyükelçisi Mac Veagh ise New York’a
gelişinin ardından yaptığı açıklamada pek de olumlu bir tablo çizemez ve Yunanistan’ın ağır ağır açlık sürecine girmeye başladığını
belirtir.10 Bu arada İngiliz İktisadi Harp Bakanı Dalton tarafından
Yunanistan’a yardım malzemesi gönderilmesi bağlamında çalışmalar başlatıldığı, kısıtlı miktarda gıda yardımının Yunanistan’a gönderileceği ve bu yardımın güvenliğinin İtalyan ve Alman makamları
10- J. O. Iatrides, Ambassador Mac Veagh reports; Greece; 1933–1947, Princeton University Pres, 1980, s.374.
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tarafından güvence altına alındığı, yardımın Yunanistan’a ulaştırılması konusunda Kızılay’ın yetkin çalışmalarının kayda değer olduğu belirtilir.11 Bazı kaynaklar Yunanistan’da yaşanan Büyük Açlık
Dönemi konusunda farklı analizler ve mukayeseler yapmak suretiyle
bu açlık döneminin 6–8 ay gibi nispeten kısa bir dönem devam etmesi ve özellikle çocuk ölümleri açısından fazla bir anormallik olmadığı yönünde12 tezler ileri sürerek bu durumu sanki yokmuş gibi
göstermeye çalışırlar; ancak ülkenin savaş döneminde yaşadıkları
göz önüne alındığında durumun hiç de öyle olmadığı anlaşılacaktır.
Örneğin bir yetimhanede 317 çocuktan 300’ünün yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği, yaşlıların sokaklarda “sinek gibi”
hayatını kaybettiği, ancak kuvvetli olanların hayatta kalabilmeyi
başardıkları gazete haberlerine de yansımıştır.13 Yunan Kızılhaç
Teşkilatı da Atina’da 120.000 kişinin açlıktan, yetersiz beslenmeden ve salgınlardan hayatını kaybettiğini belirterek son iki ay içerisinde yeni doğan her on çocuktan dokuzunun hayatını kaybettiğini
açıklar.14 Ayrıca ilginç olan husus bu konuyla ilgili olarak özellikle
Yunanistan’ın büyük şehirlerinde insanların bu açlık dönemini çok
yakından yaşamış olmaları sebebiyle hafızalarında çok taze ve derin bir yer bırakmasına rağmen Yunan devletinin sanki bu dönem
hiç yaşanmamış gibi davranmasıdır. Savaş döneminde de bunu gösteren bazı durumların yaşandığı da bilinmektedir.15 Durum böyle
olunca da birkaçı dışında Yunanistan’da Büyük Açlık Dönemi konusunda elle tutulur sayıda bilimsel çalışma yoktur. Ülkede olup bitenler esasında açlığın ve yokluğun, giyecek bir şeyi olmadığından
11- The New York Times ve The Montreal Gazette, 11 Eylül 1941.
12- Sven Neelsen-Thomas Stratmann, “Effects of Prenatal and Early Life Malnutrition; Evidence from the Greek
Famine”, CESIFO Working Paper No.2994, Category 5: Economics of Education, March 2010, CESIFO-group.
org/wp, s. 2.
13- Mart 1942 itibarıyla sadece Atina’da 30–40.000 civarında çocuk ya ailesini açlıktan kaybetmiş ya da açlık
nedeniyle aileleri tarafından sokağa terkedilmiş durumdadır ve sokaklardan toplanan bu çocuklar yetimhanelere
yetiştirilmeye çalışılmıştır. Spokane Daily Chronicle, 18 Mart 1942 ve The Milwaukee Journal, 16 Mart 1942.
14- The Rock Hill Herald, 7 Ekim 1942.
15- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Yunan Adalarına Yardım Dosyası. Atina-Pire Başkonsolosu
tarafından Hariciye Vekâletine gönderilen 19 Mayıs 1944 tarihli ve 204/98 sayılı yazı.
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ancak pijamalarıyla ve çıplak ayaklarıyla yiyecek aramaya çıkan insanların, vatansever duyguların kabarmasının, pasif mukavemetin
ve aktif direniş örgütlerinin mücadelesinin, insanların büyük gruplar halinde zorla göç ettirilmesinin ve Almanya’yla İtalyan müttefikleri arasındaki hırçın ilişkilerin”16 hikâyesinden başka bir şey değildir. Gazetenin burada belirttiği ve Almanlarla İtalyanlar arasında
özellikle Yunanistan’ın işgali sonrasında yaşananları gayet güzel
betimleyen “hırçın ilişkiler” ifadesi doğruluğunu daha sonraki süreçte çok daha net gösterecektir. Alman askeri güçlerinin Yunanlara
karşı davranışları ve onları tamamen yok etmeye yönelik kasıtlı ve
bilinçli aç bırakma stratejisine nazaran İtalyanların nispeten daha
ılımlı davranışları, Yunanların Almanlarla İtalyanlar arasında ister istemez bir mukayese yapmaya başlamaları ve tercihlerini İtalyanlardan yana kullanmaları Almanların hep tepkisini çekecektir.
İtalya’da Mussolini’nin iktidardan devrilmesi ve yerine geçen General Pietro Badoglio’nun İtalya’nın 8 Eylül 1943 tarihinde şartsız
olarak teslim olduğunu bildirmesinin ardından17 Yunanistan’da iki
ülke askerleri arasındaki ilişkiler de iyiden iyiye gerilecektir. İngiltere ise bu durumdan faydalanıp “yapabildikleri ölçüde bölgedeki
İtalyan askerlerini cesaretlendirerek bu Ege adalarını Almanlara
karşı tutabilmenin”18 yollarını aramaktadırlar. Almanların İtalyanlara savaşa birlikte devam etmemeleri halinde ülkeden atılacakları
yönündeki tehditlerin ardından pek çok İtalyan askeri trenlere doldurulup çalışma kamplarına gönderilirken bazıları da daha düne kadar işbirliği içinde oldukları Almanlar tarafından ağır işkencelere ve
cezalara çarptırılırlar.19
16- Toledo Blade, 8 Ekim 1941.
17- The London Gazette, 8 Ekim 1948.
18- A.g.g., 8 Ekim 1948.
19- Bunlardan en korkuncu ise Kefalonya adasında yaklaşık 155 subay ve 4.750 rütbesiz İtalyan askerinin Alman
ateşiyle ortadan kaldırılmasıdır. Mark Mazower, Inside Hitler’s Greece; The Experience of Occupation 1941–1944,
Yale University Press, Londra, 1993, s. 150. Ayrıca bkz. Maria Tsiskaki-Galiatsatou, “Greek Women in Nazi Camps;
an Unknown Page in the History of Woman in the Antifascist Struggle” ‘dan aktaran www.alisondunlop.net
mariatsiskakigaliatsatou.pdf.pdf.
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Aynı şekilde 1941 Ağustos ayında Atina’da bulunan The Times
muhabiri de sokaklarda açlıktan bayılan insanlar bulunduğunu ve
Yunanistan’daki açlık tehdidine karşı İngiltere ve ABD’nin önlem
alması ve bu ülkeye ivedi yardımda bulunması için elçiliklere yalvardıklarını da belirtir.20 İtalyanlar ve ardından Almanlarla girişilen mücadelelerin neticesinde, 1940–1941 döneminden başlayarak
savaşın tarımsal yıllık üretimde ortaya çıkardığı muazzam düşüşle
paralel olarak Yunanistan’da daha işgalin ilk iki yılında neredeyse
300.000 insanın açlık ve sefaletten hayatını kaybettiği ve özellikle
son 50 yılın en soğuk ve korkunç kışının geçirildiği 21 1941 sonbaharıyla 1942 döneminde son derece yıkıcı ve acı sonuçları görülen
‘Büyük Açlık (μεγάλος λιμός)’ dönemi de başlar.22 Yunan yetkililer
ise önce İtalyanlar, hemen ardından da Almanların saldırısına uğrayan ve Almanya, İtalya ve Bulgaristan arasında taksim edilen ülkede
Alman askeri idaresinin savaş stratejisinin mücadeleyle boyun eğdirilemeyen Yunanları açlıkla pes ettirmek olduğunu ileri sürerler.23
Bazı kaynaklar ise “Almanların ve mihver güçlerinin hiç silah kullanmadan Yunan halkının inatçı ruhunu kırmak için yapılabilecek
şeyleri başardıklarını, açlıktan perişan olmuş gözlerde artık nefret
duygusu kalmadığını, yiyecek için umutsuzca bir arayışta olan insanların ruhunda nefrete yer kalmadığını”24 vurgular. Bu döneme
damgasını vuran ve Yunanistan’da böyle bir dönem yaşanmasına
neden olayları esasında birbirini tamamlayan bir zincirin halkaları
olarak değerlendirmek mümkündür. Her şeyden önce ülkenin uzun
süreli bir Alman işgaline uğraması, ardından klasik olarak insanların yiyecek ihtiyacı, ülkenin özellikle gıda alanında normal zamanlarda bile ithalata dayalı bir sistemle ayakta kalabilmesi, özellikle
20- The Times, 16 Ağustos 1941.
21- KGMA, Feridun Demokan Özel Arşivi, D.1.
22- Yunanistan’da açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bazı kaynaklarda 250.000, bazı kaynaklarda da
500.000–600.000 olarak gösterilir. Bu oran Kızılhaç kaynaklarında 250.000, Oxfam kaynaklarında ise Büyük Açlık
Dönemi’nde günde ortalama 1.500 kişi olarak verilmektedir.
23- The Southeast Missourian, 16 Aralık 1941.
24- Time, 9 Şubat 1942.
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İngiltere tarafından Yunanistan’a yönelik olarak uygulanan ambargonun kesintisiz ve yumuşatılmadan uygulanması, savaş ekonomisi içerisinde üretimin neredeyse bitme noktasına gelmesi ve buna
bağlı olarak işsizlik, yüksek enflasyon, paranın değerinin neredeyse
hiç olmaması bu sebepler arasında gösterilebilir. Yunanistan’daki
işgal güçleri stratejik öneme sahip endüstri kolları yanında tütün,
zeytinyağı, pamuk, deri gibi önemli ürünlere de el koyarlar, bütün
bu ürünleri hem kendi ülkelerine hem de savaşın devam ettiği farklı
cephelere gönderirler ve daha sonraki dönemde çok sık eleştirilecek
olan sözde paralarla bunların karşılığını öderler. Bu öylesine bir felaket dönemi hâline gelecektir ki Atina’da görev yapan Amerikalı
diplomat Burton Berry yaşadıkları sıkıntılı dönemi ‘Böylesine refah
içerisinde yaşayan, üretken bir şehir nasıl olur da hiçbir fiziki değişiklik yaşamadan perişan ve aç insanlar yurdu hâline gelebilir?’
diye sormaktan kendisini alamaz.25 Bunda “sistematik ve planlı”26
bir yağma harekâtına girişen Alman askerlerinin daha ilk günlerden başlayarak un, peynir, ekmek, et dâhil yiyecek maddelerini toplamalarının, Alman savaş endüstrisinin hammadde ihtiyacının da
mağlupların fabrikalarından, maden ve tarlalarından karşılanmasının sonucunda hammadde sıkıntısı ve işsizlik baş göstermesinin,
ordu ve devletin gıda stoklarının tükenmesinin de etkileri vardır.
Almanlar sadece kendi askerî ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz ve
nikel, manganez, krom ve altın olmak üzere Yunanistan’da çıkartılan her türlü madeni de ülke dışına çıkartmaya başlar. Bu noktada
ülkedeki sözde hükümete de baskı yapan ve Yunan halkına dağıtılacak gıda yardımı konusunda planlama yapılmasını isteyen Alman
askeri makamları çiftçilerin ürettiklerinin % 10’luk bir kısmını vergi olarak vermelerini, geriye kalan ürünü de belirlenecek sabit bir
fiyattan hükümete satmalarını talep eder. Bu yaptırımın ardından
zaten sıfırlanmış durumda olan üretim ve enflasyonun telaffuz edi25- Mark Mazower, a.g.e., 23.
26- Saragosa Herald Tribune, 27 Şubat 1942.
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lemez rakamlara çıktığı ülkede üreticiler üzerinde baskı ve kontrol
mekanizmaları da en ağır şekilde işletilmeye başlanır. Öte yandan
ülkede Alman işgaline karşı silahlı yeraltı mücadelesi veren EAM
gibi organizasyonlar ise Yunan halkına ve özellikle de köylülere
ellerindeki ürünleri İtalyanlara veya Almanlara satmamaları, eğer
gerekirse sadece Yunan vatandaşlarına satmaları veya değiş tokuş
yapmalarını önerir. Düşük fiyatlar ve üretici üzerinde uygulanmaya başlanılan ağır baskılar sonucunda başta üreticiler olmak üzere
sokak satıcılarından dükkân sahiplerine kadar herkes elinde bulunan ürününü satmak yerine saklamayı tercih eder. Üretici tarlasındaki ürününü, satıcı tezgâhındakini saklayınca ülkede karaborsa ve
yüksek enflasyonu ateşleyen unsurlar da ortaya çıkmaya başlar. Denizde uygulanmakta olan abluka ve kısıtlamalar da ülkeye girecek
tarım ürünlerine tahdit getirirken Yunanistan karasuları üzerinden
yapılan deniz ticareti de sekteye uğrar. Şüphesiz burada karaborsa
ile ilgili olarak belirtilmesi gereken bir nokta vardır. Hayatın inanılmayacak derecede pahalandığı, üretimin sıfırlandığı ve savaş ekonomisinin yaşandığı süreçte ülkede neredeyse herkes karaborsacı
gibidir. Herkes elindeki malını veya değerli olduğunu düşündüğü
özel eşyalarını para karşılığında olmasa bile değiş tokuş yapabilmek
amacıyla tezgâh altına indirmiş durumdadır. Daha birkaç ay öncesinde hiçbir şeyin sıkıntısının çekilmediği Atina sokaklarında alıp
alamayacakları belli bile olmayan yiyecek yardımı ve bir kâse çorba için saatlerce kuyruklarda bekleyen insanlar yanında üç, beş ay
öncesine kadar cephede İtalyanlara veya Almanlara karşı savaşırken
yaralanan ve hastanelerde Alman ve İtalyan yaralılara yer açılsın
diye hastanelerden atılan onlarca dilenci alışıldık ve sıradan manzaralar haline gelir.27
Karaborsa artık ülkenin her köşesinde ve sabahın ilk ışıklarıyla
başlayıp gecenin karanlığına kadar devam eden son derece hızlı, de27- Toledo Blade, 8 Ekim 1941.
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vinimi yüksek, hareketli bir faaliyet halini alır. Tenha bir köşebaşı
bir anda hareketlenir ve birbirini o güne kadar hiç görmemiş insanlar bazen bir şişe yağ, bazen bir şişe akaryakıt, un veya ekmek için
alışverişe girişirler. Aldığı bir ekmek, bir parça un, yağ veya kuru
gıda karşılığında evini, bütün parasını, giyeceklerini, arabasını verenler yanında bunu çok farklı şekilde ödeyenler de vardır ve çaresiz
kadınların ıstırabı da işte tam bu noktada ortaya çıkar. Ailesinden
uzakta olan, kocasını savaşta kaybetmiş, yalnız kalmış Yunan kadınları çaresizlikten çırpınırken açlığa yenik düşer ve iffetlerini pazarlık
konusu yaparlar ve bu durum ne acıdır ki savaş döneminde en çok
karşılaşılan durumlardan birisi olur.28 The United States muhabiri
Henry T. Gorrell bu konuyla ilgili olarak Yunanistan’dan kaçmayı
başarabilmiş bir Yunan vatandaşının kendisine olanları “…Alman
subayları her sabah çarşıya gidiyorlar ve pazardakilerin Yunan vatandaşlarına neleri satabilecekleri konusunda direktifler veriyorlar. Daha
sonra da içinde Alman askerleri için en iyi yiyeceklerle doldurulmuş olan
kamyonlarla geri dönüyorlar. Yunanların genellikle ¼’ü ise yiyecek alabilmek için saatlerce kuyrukta bekliyorlar. Aileler besleyemedikleri için
çocuklarını biri bulup da besleyebilir umuduyla sokaklara ter ediyorlar.
Kız çocukları daha küçük kardeşlerine yiyecek bulabilmek için kendilerini satıyorlar. Sıradan insanlar için artık et, yağ, ekmek ve peynir hiç
bulunmayan şeyler arasındadır. Süt ise belki bir doktorun reçetesiyle
bulunabilir.”29 diyerek anlattığını kaydeder.
Paranın geçerli olmadığı anlarda değiş tokuş devreye girer ve
alışveriş göz açıp kapayıncaya kadar biter ve birbirlerini belki de bir
daha hiç görmeyecek olan insanlar kendilerince mutlu bir alışveriş
yaparak hayatlarına devam ederler. Bazı yerlerde ve özellikle de adalarda takas ve karaborsa alışveriş dışında nispeten riskli olarak de28- Konuyla ve özellikle de belirtilen süreçte işgal altındaki Yunanistan’da yaşanılan karaborsa, yüksek enflasyon
ve açlıkla ilgili olarak bkz. Violetta Hionidou, “Black Market, Hyperinflation, and Hunger; Greece 1941–1944”,
http://dx.doi.org/10.1080/07409710490491456
29- Toledo Blade, 8 Ekim 1941.
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ğerlendirilebilecek satış şekilleri de söz konusudur ve özellikle göçmenler, tüccarlar, bazı denizci aileleri ve bölgenin varlıklı ailelerine
mensup kişiler savaş sonrasında ve çok yüksek meblağlar şeklinde
ödemek şartıyla yiyecek bir şeyler alabilmenin yollarını aramaktadır. Böylece karaborsacılar da kimi zaman profesyonel vurguncular,
çoğunlukla da sıradan insanlar olarak ortaya çıkar ve hemen herkes
karaborsaya bir şekilde karışmak zorunda kalırlar. Bununla birlikte işin doğası gereği sıradan insanlar kendilerini karaborsacı olarak
nitelendirmekten ya kaçınırlar ya da bu yakıştırmadan pek hoşlanmazlar. Şüphesiz karaborsayı profesyonelce yapan ve bunu ticari kazanç kapısı olarak görenleri bu masum gruptan ayırmak gerekmektedir. Yunan hükümeti bir yandan ihtiyaç fazlası ürün alınmasını
yasaklamaya çalışırken insanlar da ihtiyaçlarından çok daha fazlasını toptan alma gayretine girmişlerdir ve işgalin daha ilk günlerinde
muazzam talebe karşılık arz hemen hemen durma noktasındadır.
Ülkenin verimli topraklarında üretilen pamuk, buğday ve tütün
yanında Almanya’nın krom ihtiyacının % 30’luk bir kısmı da bu topraklardan sağlanmaya başlandığından sonuçları da kendisini göstermekte gecikmez ve önce muazzam bir işsizlik baş gösterir, hemen
arkasından da sanayi üretiminde büyük bir düşüş meydana gelir ve
hammadde yokluğundan, donanım ve üretimin neredeyse tamamının ülke dışına çıkarılmasından fabrikalar kapanmaya başlar. Açık
kalan tesisler ise sadece Alman işgal güçlerine hizmet eden fabrikalardır ve hammadde, akaryakıt ve müşteri yokluğundan fabrikalar
kapanırken diğer taraftan Almanlar için üretim yapan tesisler, Kızılhaç için çalışan un değirmenleri gibi tesisler ve bazı kamuya ait elektrik, gaz, tren yolu, yeraltı treni gibi kurumlar da çalışmalarına bir
süre daha devam eder. Tesis sahipleri çalışanlarının ücretlerine artış
sağlayamazken baskılara da dayanamayıp ellerindeki fabrikayı veya
tesisi Almanlara satmak zorunda kalırlar ve böylece işsizlik de iyiden
iyiye artmaya başlar. Fabrika ve atölye sahipleri bu dönemde “Sissiti-
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on” adını verdikleri bir sistemi de uygulamaya sokarlar ve çalışanlarına her gün en azından bir öğün yemek vermeye gayret göstererek
açlık tehlikesi yaşayan ailelere böylece yardımcı olmaya çalışırlar. 30
Alman işgali öncesinde İtalyan saldırıları sırasında Mussolini’nin
nüfusu 10.000’in üzerindeki bütün Yunan yerleşim merkezlerinde
taş üstünde taş bırakılmaması ve sivil hayatın da darmadağın edilmesi yönündeki direktiflerine31 bağlı olarak ülkeyi durmaksızın
bombardımana tutmalarının ardından ülkede önemli askeri tesisler
ve sanayi tesislerinin zaten son derece kısıtlı olduğu göz önüne alınacak olursa ülkenin yaşadığı sarsıntı da kendiliğinden ortaya çıkar.
İtalyanların ardından aynı stratejiyi Almanların da sürdürmesi savaşta altyapısı sıfırlanan ve açlık tehlikesiyle en fazla yüz yüze gelen ülke olarak Yunanistan’ı ön plana çıkartır. Alman askerlerinin
işgalin ardından ilk etapta tarım ve çiftçilikle uğraşan 1.770 Yunan
köyünü taş üstünde taş bırakmayacak şekilde yakıp yıkması, atlarla
katırların %50’sini, eşeklerin %20’sini, ayrıca büyükbaş hayvanların
da neredeyse yarısını telef etmeleri nedeniyle tarım ve hayvancılık
da sıfırlanır. 32 Durum böyle olunca bir yandan ekecek tarlası kalmayan, öte yandan ihtiyaçlarını karşılayacak hayvanlarından mahrum
kalan Yunan köylüleri bazen bir eşekle bir öküzü çifte koşmak suretiyle, bazen kendi güçleriyle tarlalarını ekmeye çalışırlar. Ayrıca
devlet kurumlarından okullara, hastanelerden bakımevlerine varıncaya kadar her yerde Almanlar tarafından stoklara el konulması ve
Yunanların geriye kalanlarla idare etmeye çalışmaları da ölümleri
kaçınılmaz hale getirir. Tarladaki zirai ürünlerin savaşın kaçınılmaz
sonucu olarak tahrip olması, stoklardaki ürünlerin ise ülkeyi işgal
eden Alman ve İtalyan askerleri tarafından gasp edilmesi sonrasında açlık tehlikesi baş gösterir ve bütün bu etkilerin en kötü tarafı
ise yiyecek sıkıntısını ortaya çıkarması ve kıtlık olur. Ülkede öyle
30- Toledo Blade, 2 Şubat 1942.
31- Lidia Santarelli, “Muted Violence; Italian War Crimes in Occupied Greece”, Journal of Modern Italian
Studies, (3), 2004, s.285.
32- The Milwaukee Journal, 5 Mayıs 1946.
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bir kıtlık yaşanır ki ekmekten şekere, etten süte her şey bir anda yok
olur ve ilk günlerde yiyecek satan dükkânların önündeki yüzlerce
kişiden oluşan kuyruklar zamanla ortadan kalkar çünkü satılacak
hiçbir şey kalmamıştır. 33 Tam da bu noktada İngiltere hükümeti ise
Winston Churchill’in tavsiyesine uygun olarak Alman askeri gücünün ekonomik ve lojistik desteğini kesmek ve kırmak açısından
yapılabilecek en başarılı stratejinin işgal bölgelerine ekonomik ambargo uygulamak olduğuna karar verir ve bu durum Yunan halkının da sonunu hazırlar. Alman işgalinde olan pek çok ülkede olduğu
üzere Yunanistan’da da insanlar açlıktan ve yetersiz beslenmeden
hayatlarını kaybederken Alman askerleri son derece iyi beslenmiş
askerler olarak ortaya çıkar ve bir dönem sonra karaborsanın temeline de söz konusu bu askerler oturur. Çoğu zaman artık insanların
resmini bile unuttuğu yiyecek maddelerini bulabilmek özellikle değerli mücevherlerle basit yiyecekleri değiştirmeye çalışan insanlar
için neredeyse imkânsız haline gelmiştir ve bu noktada karaborsa
piyasasına mal arzında bulunanlar ise Alman askerlerinden başkası
değildir. İnsanların normal günlük ihtiyacını karşılayacak ekmek
oranı ilk etapta ancak 1/6 şeklinde karşılanabilir, ayrıca karaborsa
da astronomik rakamlar karşılığında alınanlar haricinde et ise hiç
bulunmaz olur. Bunun tek istisnası ise açlık tehlikesinin yaşanmaya
başladığı ilk günlerde imzalı ve onaylı bir doktor raporuyla et bulma
ihtimalinin fazlalığıdır. 34 Patates ve tütün normal fiyatının 10 katına alıcı bulurken sebze ve meyve üç katı fiyatla satılmaktadır. Ancak
unutulmaması gereken husus bu fiyatların savaşın başladığı günlere
ait olmasıdır. Daha sonraki süreçte muazzam bir yalı veya köşk karşılığında sadece birkaç dilim ekmek alındığı da görülecektir. Kırsal bölgelerde ve özellikle köylerde açlık o kadar etkili olmamakla

33- Cumhuriyet, 22 Şubat 1942.
34- The Canberra Times, 13 Ağustos 1941.
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beraber35 başta Atina, Selanik ve Pire olmak üzere ülkenin büyük
kentlerinde hayat artık dayanılacak gibi değildir. Kırsal bölgelerde
ölüm oranlarının düşük olması ise tarım ürünleri başta olmak üzere
çeşitli kısıtlamalardan en az etkilenenlerin genellikle taşrada ve köylerde yaşayan insanlar nedeniyledir ve kent merkezlerinde görülen
yüksek ölüm oranları taşradakileri neredeyse ikiye katlar durumdadır. Dolayısıyla tecrit edilmiş durumdaki küçük adacıklar ve bazı
dağ köylerinde yaşayanlar da açlık ve işgalin acısını hissetmiş olsa
da asıl acı ve sıkıntı çekenler şehir merkezlerindekiler olur.
Böylece 1941 yılının ikinci yarısından itibaren başlayan sıkıntılı süreç yılsonuna kadar doruk noktasına ulaşır. O güne kadar lüks
ve safahat içerisinde yaşamış varlıklı insanlar bile büyük otellerin
mutfak kapıları önünde bir parça ekmek bulabilmek için beklemeye
başlamıştır;36
“…Bir gün mutfakta hesapları nasıl denk getireceğimi düşünürken
annem o kocaman elmas nişan yüzüğünü masada önüme koydu. O her
zamankinden daha büyük görünen üzgün, solgun gözleriyle bana bakıp
‘Bu bize bir süre yardımcı olur.’ dedi. Ailemizin mutlu günlerden tanıdığı o mücevherciye elimdeki küçük paketle giderken yaşadığım acıyı
hiçbir zaman unutmayacağım. Yüzüğü kaybetmekten korkuyordum ve
bu yüzden birkaç kat mendile sarmıştım. Dükkâna vardığımda paketi açmam neredeyse yıllar aldı. Kuyumcu bana önce şüpheyle şöyle bir
baktı, ondan sonra da sağ gözüne büyütecini takıp taşa baktı. Taşı sağa
sola çevirirken elmasın sokak kapısından gelen güneş ışınlarını nasıl alıp
gökkuşağı gibi ışıklar yansıtmasını gördüm. Sonunda kuyumcu elması
kadife kaplı tepsisinin ortasına bıraktı ve acı dolu bir yüzle bana dönüp
‘Güzel bir parça, gerçekten güzel bir parça. Fakat bunu kim alır şimdi? Yani bugün kim alır demek istiyorum. Çok üzgünüm size ancak kü35- Durum böyle olmakla beraber savaşın devam ettiği süreçte köylerde hayatta kalabilmeyi başarabilmiş
büyük ve küçükbaş hayvan sayısının çok az olduğunu ve bunlarında neredeyse bir deri bir kemik durumunda
bulunduğunu belirtmek gerekiyor. Cumhuriyet, 22 Şubat 1942.
36- Mary Henderson, Greece 1919–1949;Xenia-A Memoir, Weidenfeld Nicolson Press, Londra,1988, s. 28.
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çük bir para verebilirim.’ dedi. Bunu söyledikten sonra avucuma birkaç
Drahmi bırakıp arkasını döndü ve yüzüğü kasasına kilitledi…”
Yunan devletinin genel olarak halka dağıttığı ve kimsesiz yurtlarında kalanlarla sokaklarda açtığı “Soupe Populaire”37 denilen ve
genellikle sokaklarda açlıktan kıvranan Yunan halkına gıda yardımında bulunan aşevlerinde verdiği gıda yardımında günlük kalori
ortalaması Temmuz 1941 tarihinde 600 kalori iken bu oran sadece 3
ay sonra Kasım 1941’de 320 kaloriye kadar düşer. 38 Bu rakam Aralık
1941 tarihi itibarıyla 250 kaloriye kadar gerileyecektir. Savaş öncesi
dönemde gündelik ortalamanın 3.000–4.000 kalori39 civarında olduğu göz önüne alınacak olursa yaşanan trajedi de kolayca görülür.
Günde 30 gram olarak tespit edilen un istihkakı zaman içerisinde
sadece 6 grama kadar düşer. Şehir merkezlerinde yiyecek ot bile
kalmadığından insanlar saatlerce yürüyerek şehir dışındaki dağlık
bölgelere giderek yiyecek yabani ot toplamaya başlarlar. Yazın sıcak
ve kavurucu günlerinden sonra gelen soğuk ve dondurucu günler
kömür ve yakacak sıkıntısıyla birleşince açlıktan perişan insanlar
iyice çaresiz kalır ve başta vitamin eksikliği ve yetersiz beslenmeden
olmak üzere pek çok ciddi hastalıklar ortaya çıkmaya başlar. Örneğin daha 1942 yılı başında antitoksin eksikliği ve yetersiz sağlık koşulları nedeniyle ülkede her gün ortalama 700-800 çocuk difteriden
hayatını kaybetmeye başlar.40 Bu aşevlerinde gönüllü olarak çalışanlar ise Kızılhaç hemşireleridir; ancak onların da dayanacak güçleri
kalmamıştır;41
37- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi Saim İ. Umar tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 19 Ocak 1942 tarihli ve 6 (969) sayılı yazı.
38- Sven Neelsen-Thomas Stratmann, “Effects of Prenatal and Early Life Malnutrition; Evidence from the Greek
Famine”, CESIFO Working Paper No.2994, Category 5: Economics of Education, March 2010, CESIFO-group.
org/wp, s. 7.
39- The Southeast Missourian, 16 Aralık 1941.
40- The New York Times, 5 Şubat 1942.
41- Yaklaşık 20 yıldan bu yana savaş bölgelerinde ve özellikle Balkan Yarımadası’nda Rockefeller Vakfı desteğiyle
başta malarya olmak üzere salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı gönüllü hemşirelik yapan Alice G. Carr isimli
hemşirenin anlattıklarından aktaran The Evening Independent, 8 Ağustos 1941.
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“…Yeter artık, bıktım usandım. Bu çok umutsuz bir durumdur. Yiyecek yok, ilaç yok, hiçbir şey yok, çıkış yolu da yok. Sadece gözlerinde açlık
duygusuyla size bakan insanlar var. Şu anda 20 yıl önce olduğundan çok
daha kötüdür.”
Yunanistan’da açlık o kadar ciddi ve katlanılmaz boyuttadır ki
insanlar çöp tenekelerinin başında “köpeklerin bile tenezzül etmeyeceği kırıntılar için”42 birbirleriyle kavga eder hale gelmişlerdir. Açlıkla beraber ayrıca sefalet ve iç karışıklıklar yaşanmaktadır. Yunanistan halkı bir yandan gıda sıkıntısı, yüksek enflasyon ve karaborsa
ile boğuşurken bir yandan da ülkeyi işgalden kurtarmanın çarelerini
aramaktadır. Genellikle doğal felaketlere bağlı sebeplerden ortaya
çıkan açlık felaketi43 Yunanistan’da ise insan faktörü, çiftçilik, üretim sistemleri, pazar, genel davranışlar, bürokrasi gibi faktörlerle de
desteklenebilir; ancak açlık kavramının ortaya çıkabilmesi için çok
daha ciddi sebepler olması gerekmektedir ve bu da Yunanistan’da
yaşanmaktadır. Esasında işgal döneminde ülkenin hububat üretiminde %15–30 arasında bir düşüş ortaya çıkmakla beraber bu nispeten telafi edilebilecek bir oran olur. Öte yandan hububatın üretim
alanlarından toplanamaması, yeterli depolamanın yapılamaması,
ihtiyaç duyulan bölgelere yeteri kadar ve zamanında dağıtılamaması nedeniyle üretilen hububat da kullanılamaz hale gelir. Ekim 1940
tarihinden itibaren özellikle tarımla uğraşanlar için ekim dönemiyle İtalyan saldırılarının aynı döneme denk gelmesi, bu arada 1941 yılında meydana gelen kuraklık ve hemen ardından gelen ağır kış şartları da başta kömür ve yakacak odun açısından olmak üzere tarımsal
girdiler ve üretim konusunda ayrı bir sıkıntı yaratır. İlk günlerde
ekilebilen tarlaların çok küçük bir kısmında ekim yapılabilir. Bunun
dışında ekim yapacak eleman bulunmasında yaşanan sıkıntılar, tar42- Cumhuriyet, 22 Şubat 1942.
43- Burada bahsedilen açlık kavramı bugün de Birleşmiş Milletler tarafından önlenmeye çalışılan ve bir takım
tedbirlerle yumuşatılmaya çalışılan ‘Famine’ kavramıyla ilgilidir. Özellikle İngilizcede ‘Hunger’ ifadesiyle gösterilen
durum ise günlük ve son derece basit bir durumdur. Bu bağlamda karıştırılmamasında fayda vardır.
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lada çalıştırılacak hayvanların yokluğu, tohum makineleri ve bizzat
tohum ve gübre sıkıntısı çekilen hususlar arasındadır. Böylece verim
ve üretim düşerken başta tohumluk olmak üzere her türlü hububatın fiyatı da yavaş yavaş yükselmeye başlar. Özellikle Birinci Dünya
Savaşı sonrasında Venizelos tarafından yürürlüğe sokulan toprak reformuyla birlikte ülke kendi içinde küçük bölgelere ayrılır ve toprak
sahipleri tarafından kendi küçük pazarları oluşturulur. Bu anlamda
kendi tarlalarında ürettikleri hububatı kasaba ve köy pazarlarına götürerek kendi pazar ve piyasalarını oluşturan köylüler Alman askerî
yetkililerinin devreye girmesi ve yolları keserek zorla hububata ve
üretilenlere el koymasıyla beraber mallarını pazarlara götürmek ve
satmak konusunda tereddütler yaşamaya başlar. Böylece üretilenler
elde kalırken köylüler bütün ürünlerini stoklayıp ellerinde gerektiğinde kullanılacak bir silah olarak saklamayı tercih eder. Köylüler
bir dönem sonra ürettiklerinin %10’luk kısmını devlete vergi olarak
verirken geriye kalanı da hükümetin belirlediği fiyattan devlete satmak zorunda kaldığından üretilenlerin tamamının devlete teslim
edilmesi de neredeyse imkânsız bir hal alır ve üreticiler ürünlerini
saklamayı daha tercih edilir bulurlar.
Üretici konumundaki köylüler bu şekilde bir davranışın içine girerken ayrıca devletin işgal altında olduğunu gören bazı üreticiler de
ellerindeki mahsulü devlete ait işletmelere vermek yerine tüccarlara
ve işgal kuvvetlerine vermeyi tercih eder. Böylece yaşanan sıkıntılarla birlikte aniden suni bir piyasa oluşur, karaborsa ortaya çıkar, fiyatlar yükselir. Fiyatlar aniden artmaya başlar, karaborsa hortlar ve
ülkede açlık ve sıkıntı dönemi de alevlenir; ancak kısa süreliğine de
olsa malını istediği fiyata sattığı için köylüler hayatlarından memnundur. Ortaya çıkan bu tablo ve mutlu günler uzun süreli olmaz
ve ülkeyi tehdit eden açlık, karaborsa ve yüksek enflasyonla beraber
gelen fiyat artışı herkesi sarmaya başlar;44
44- Mary Henderson, a. g., e., s. 47.
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“…1941–1942 kış döneminde herkesin düşündüğü tek şey yiyecekti.
Almanlar bütün dükkânlardaki yiyecekleri toplamış ve bu malzemeleri
ülke dışına çıkartarak İtalya ve Almanya’ya göndermişti. İlk başta bazı
dükkân sahipleri ellerindeki gıda malzemelerini tezgâh altına saklamışlardı fakat bu durum ihbar edilip de ortaya çıkınca çok kötü cezalandırılmışlar, hapse atılmışlar veya sürgüne gönderilmişlerdi. Böylece hiç
kimse bu duruma bir daha cesaret edemiyordu. Yunanistan’ın kayalık
sahillerindeki küçük köylerden ve adalardan yiyecek taşımak için eskiden kullanılan dıştan takma motorlu kayıklar batırıldığından veya Almanlarca el konulduğundan, neredeyse bütün anayollar ve köprüler de
savaş döneminde havaya uçurulduğundan başkente ve büyük şehirlere
taze sebze ikmali yapılamıyordu…”
Bu arada Times dergisi ise savaş döneminde Türkiye’nin tutumu
nedeniyle ‘Türkiye çok dürüst davrandı. Türkiye, devletlerin bütün
müsaadekarlık taleplerini katiyetle reddetmiştir.’ diye yazar.45 Perişan vaziyetteki Yunanistan’a yardım sözü veren ülkelerin hiçbirisi
bu vaatlerini yerine getirmez ve savaşın sonuna kadar boş vaatlerde bulunmaya devam eder. Bu şartlar altında Yunanistan’a yardım
elini uzatan tek ülke ise savaşa girmeyen, tarafsızlığını bütün baskı
ve zorlamalara, ayrıca ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen
koruyan Türkiye olur. Türkiye’nin Yunanistan’a yardım konusunda Almanya’dan gelecek tepkileri önlemek için kullandığı kozu ise
krom madenleri olur.46 30 Eylül 1941 tarihi itibarıyla Almanya’ya
krom ihracını durdurduğunu açıklayan Türk hükümeti özellikle
Almanya açısından son derece önemli olan kromun ihracına tekrar başlayabilmek için savaş dışında kalmak yanında İngiltere ve
Almanya’dan askerî malzeme talebinde de bulunur. Savaşın sebep
olduğu olumsuz şartlardan en çok etkilenenler ise çocuklar olur.
Savaş döneminde Fransa’daki çocukların %35’i, Belçika’daki çocukların %75’i hastalıklara karşı dayanıklılık ve sağlık açısından
45- Cumhuriyet, 21 Temmuz 1941.
46- Cumhuriyet, 12 Eylül 1941.
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çok kötü durumdadır.47 Bütün bunlara ilaveten verem başta olmak
üzere çeşitli mikrop hastalıkları ve deri hastalıkları gözle görülür
derece artış gösterir. Hastalıkların yanında işgal Avrupa’sında binlerce çocuk ailesini kaybetmiş durumdadır ve sahipsizdir. Aynı
günlerde açlıktan perişan olmuş insanlara, evsizlere, anne babasız
kalmış çocuklara yardım edebilmek için bir takım kişisel girişimler
de ortaya çıkmaya başlar. Başta Atina ve diğer büyük şehirler olmak
üzere birçok yerde yardım kuruluşları ve kilise tarafından özellikle açlara, sahipsizlere ve sokaklarda yatıp kalkan çaresiz insanlara
yönelik olarak yardım programları hazırlanmaya başlar. Nispeten
varlıklı ev hanımları tarafından düzenlenen kampanyalarla şehrin
varoşlarında yaşayan muhtaç çocukların evlat edinilmeleri konusunda girişimler de ortaya atılır. Soupe Populaire denilen aşevlerinde48 farklı ülkelerden toplanabilen gıda maddeleri kullanılmak suretiyle Kızılhaç tarafından özellikle çetin kış şartlarında çaresiz ve aç
insanlara 800.000 kâse çorba dağıtılır ve 7 yaş üstü 100.000 çocuk
için tesis edilen 450 beslenme merkeziyle yaklaşık 74.000 bebek
için kurulan 130 bakım merkezinde açlık çeken insanlara derman
olunmaya çalışılır.49 Aşevlerinde ve sokaklarda kurulan tezgâhlarda genellikle hayatta kalabilmeyi başaran 3–18 yaş arası çocuklar,
daha yaşlı olan ve ailesine bakmakla yükümlü gençler ve ihtiyarlar
bir kap yemek alabilmek için kuyruğa girerler. Son derece monoton,
yeknesak ve durağan bir görüntü vardır ortada. Hiçbir hayat emaresi taşımayan solgun yüzleriyle ne çocuklar ve kuyruktaki diğer insanların ağzından tek bir kelime çıkar ne de onlara yemek dağıtan
Kızılhaç görevlileri tek bir kelime ederler. İnsanların genel görüntüsü de son derece ürkütücü ve acınacak haldedir. Paçavraya dönmüş
yırtık ve kirli elbiseleri olanlar yine de şanslıdır çünkü pek çoğunun
ayaklarında ayakkabısı yoktur ve genellikle çorapları da delik deşik
47- Kızılay dergisi, Sayı 20, Haziran 1946, Ankara. (Makalenin yazarı belli değildir.)
48- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi S. İ. Umar tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 25 Aralık 1941 tarihli ve 5 sayılı yazı.
49- Marcel Junod, Warriors Without Weapons, New York Macmillan Co., 1951, s. 178.
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bir haldedir. 50 Gerek çocuklar gerekse büyükler adeta birer iskelet
halindedirler ve sanki konuşmakla veya başka bir hareket yapmakla enerjilerini tüketeceklermiş korkusu veya bütün bu duygularını
kaybedip mekanikleşmişler gibi donuk bakışlarıyla bir gün daha
fazla yaşayabilmenin kaygısı içindedirler. İnsanlar hiç konuşmasalar
da muazzam bir dayanışma içindedirler ve bazen küçük bir çocuğun
kucağında daha küçük bir çocuğu taşıdığı veya bir babanın karısını,
bir kadının kocasını ayakta tutmaya gayret ettiği de sıkça karşılaşılan ve olağanlaşan görüntüler arasındadır. Ortada sanki sadece yemek kaplarının tıkırtısı ve bir de insanların ellerindeki yemek karnelerine vurulan damganın sesleri vardır. Yemek kuyruğuna giren
insanlar bazen yemek istihkaklarını almaları gereken diğer günde
gelmezler ve anlaşılır ki artık onlar için yapacak hiçbir şey yoktur ve
onlar da açlık ve yetersiz beslenmeye yenik düşmüşlerdir. İnsanlar
kendilerine verilen yemek istihkaklarını alıp genellikle hemen oracıkta bir köşeye çekilerek yemeye başlar ve neredeyse sıyırıncaya kadar tabaklarında ufacık bir parçacık bile bırakmamaya özen göstererek ve en sona kalan yemek artıklarını da yalayıp yutmak suretiyle
bitirirler. Gücü olanlar bir dahaki yemek dağıtımına kadar sessizce
oradan uzaklaşırken ayağa kalkacak veya yürüyecek dermanı olmayanlar ise ya aşevinde ya da yemek dağıtılan sokağın bir köşesinde
beklemeyi tercih ederler veya beklemek zorundadırlar. Ayrıca bu
aşevleri kapsamında faaliyetlerin hızlandırılması ve daha çok insana
daha seri bir şekilde ulaşabilmek ve açlara destek olabilmek maksadıyla sokaklarda yemek dağıtılmaya başlanır. Ardından her köşe
başında yüzlerce insanın bir tas çorba ve bir parça bayat ekmek alabilmek için saatlerce beklediği kuyruklar da ortaya çıkmaya başlar;51
“…Bazen bir dost elçilik görevlisi elimizdeki mönüye bir şeyler ekleyebilir veya karaborsada yiyecek bir şeyler bulmuş zengin akrabalar
bizi yemeğe çağırabilirlerdi. Fakat bütün bunlar çok aşağılayıcıydı. Bir
50- Lyn Rowland, a. g., e., s. 107.
51- Mary Henderson, a. g., e., s. 47.
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gayret şehrin fakir mahallelerinde aç çocukları kurtarmak için bir şeyler
yapmak isteyince insanın ailesi ve bu çocuklar için yapabileceği neredeyse hiçbir şey yoktu. Arkadaşım Cleo’yla ben Kızılhaç hemşiresiydik ve
Atina’nın en büyük sokak aşevlerinden birini çalıştırıyorduk… Beynimiz sadece yiyeceğe odaklanmıştı. Çok iğrenç bir düşünce fakat bütün
Atinalılar gibi o zamanlar bizler de açtık. Bazen yolumuzun üstünde
yamalı elbiselerin içinde incecik, bazen de süpürge sapına benzeyen mısır ekmeği satmaya çalışan çocuklar görürdük. Bazen de üstelerindeki
elbiseleri iskelete dönmüş vücutlarından dökülüverecekmiş hissi veren
yoldan geçenler pat diye düşüp ölürlerdi. O cansız vücutları kaldırımda
parçalanmış bir kukla gibi öylesine yatar ve sanki gerçek değilmiş gibi
gelirdi bizlere.
Bu artık öylesine sıradan bir görüntü olmuştu ki ne biz ne de yoldan
geçenler dururlardı ve zaten yapabileceğimiz bir şey de yoktu. Sadece
bir dua okur ve bizim çocukları kurtarabilmek için adımlarımızı hızlandırırdık. Odun ateşinde ve büyük kazanlarda çocuklar için pişirdiğimiz çorba bir gün kuru fasulye çorbası, diğer gün de pirinç çorbası
olurdu. Bazen yemeğin içine koyacak soğan da bulabilirdik. Kızılhaç da
neredeyse yok denecek kadar az yağ temin etmişti. Aşçılarımız yıllarca babamların evlerinde hizmet etmiş insanlar olduklarından tanıdık
olmakla birlikte yemeğin hazırlanmasından kalorisine, değerlerine ve
pişirilmesine kadar her şeyi kontrol ediyorduk. Aksi bir durum açlığa
neden olacağından tek bir bezelye, bir damla yağ bile kontrol ediliyordu.
Ayrıca anne babalar için değil sadece çocuklar için yetecek kadar yiyeceğimiz olduğundan bir takım katı kurallar da geliştirmiştik. Örneğin ne
olursa olsun bina dışına yiyecek götürmek kesinlikle yasaktı. Bu, çocukları hastaymış gibi gelen ailelerin bir parça çorba çalmalarını engellemek üzere konulmuş bir kuraldı.
Pire, Atina ve Selanik’te Kızılhaç gönüllüleri yanında Fransız
rahibeler tarafından da sokaklarda yemek dağıtımına başlanır. 52
52- Mark Mazower, a. g., e., s. 28–29.
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Kızılhaç tarafından yapılan bütün bu yardım faaliyetleri de savaşta tarafsızlığını koruyan Türkiye’nin başkenti Ankara’da planlanır
ve uygulamaya konulur. Yunanistan’da yayımlanan Estia dergisi de
yaşananlarla ilgili olarak ‘Kalbi Yaralı Yunanistan’ başlıklı bir yazı
yayımlar;53
“Görünüşe göre yarın herhalde yazamayacağımız şeyleri bugün
yazmak mecburiyetindeyiz. Altı ay kahramanca devam eden mücadele
esnasında Yunan gazeteleri Yunan ordusu ve milletiyle tam bir temas
hâlindeydi. Şimdi Yunan milletini acı günler bekliyor. Bu günler maddi
ıstıraplar dolayısıyla değil, ruhların katlanacağı imtihan dolayısıyla acı
olacaktır. Bu ıstırapların uzun süreceğine tamamıyla kaniyiz. Fakat bu
müddet içinde, altı ay müddetle Yunanistan’a şan ve şeref veren faziletlerin yerine başka Yunan faziletlerinin kaim olması lazım gelecektir.
Küçük Yunanistan’ın tamamıyla silahlanarak büyük bir imparatorluğa karşı durmasını temin eden sarsılmaz faaliyeti, asker ve harp
makineleri bakımından üstünlüğü yenmeye muktedir olan şahsi kahramanlık, ölümü tam bir sükûnetle karşılayan feragat yerine şimdi cebir,
mağdurane millî tevekkül ve yenilmez Yunan vakarı hâkim olmalıdır.
Bunlar kolay bir takdiri celp edecek, yakın bir zaferi temin edecek faziletler değildir. Fakat bunlar bir milletin çetin imtihanları zararsız
olarak geçirmesini ve geçen altı ay içindeki kahramanlıklar kadar ona
şeref vermesine medar olacak faziletlerdir. Şundan eminiz ki hadiselerin
hakiki inkişafının büyük bir kısmını öğrenmek imkânını bulamayacağımız bu muvakkat devreyi geçirirken Yunan milleti bu faziletleri göstermek ve bilhassa kati ve sıkı bir millî tesanütle hareket etmek iktidarını
kendinde bulacaktır. Yunan milleti bu suretle vakur, mağrur ve daima
ayakta olarak kendisine sabır ve ümit tavsiye eden Hristiyanlık dininin
ahkâmı dairesinde hüzünle yoluna devam edecek ve geçirdiği bu çetin
imtihanların –Mesih’in sözleri mucibince-hiç kimsenin kendisinden geri
alamayacağı bir saadetle müncer olacağını bilecektir.”
53- Cumhuriyet, 28 Nisan 1941.
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Aynı günlerde Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı ile Yunan Kızılhaç
Teşkilatı da ortak bir duyuru yayımlar;54
“Amerika’daki insaniyetperver organizasyonların cömert yardımları sayesinde Yunan halkının ihtiyaçlarına tahsis edilmek üzere büyük
miktarda yiyecek satın alınabilmiştir. İlgili devletlerin nezaketen gösterdikleri destek ve Uluslararası Kızılhaç Cemiyeti heyetiyle Türkiye’nin
Kızılay Cemiyeti’nin koordinasyonlu çalışmaları ve büyük gayretleriyle
Türkiye’den 50.000 ton yiyecek tedarik edilerek parti parti Yunanistan’a
gönderilebilecektir. İlgili devletlerin yardımları ve Kızılay bayrağının
büyük himayeleri sayesinde denize açılmak ve Pire’ye vardıktan sonra
getirilen gıda maddeleri Uluslararası Kızılhaç Heyeti Yunanistan temsilciliğine teslim edilmek üzere söz konusu erzak yardımı teslim alınarak
Yunanistan’a gönderilecektir.
Söz konusu gıda yardımı faaliyeti Uluslararası Kızılhaç Heyeti ve
Yunanistan Kızılhaç Teşkilatı’nın destekleriyle idaresi, parasız olarak
tevzii faaliyetleri işgal güçlerinin müsaadesine bağlı olarak teşkil edilecek bir komisyon vasıtasıyla hayata geçirilecektir. İlk posta olmak
üzere Kurtuluş vapuruyla Pire’ye 1.100 ton gıda maddesi getirilmiştir.
Bu ay sonunda da ikinci posta olarak bu iş için tahsis edilmiş olan Kurtuluş vapuruyla gelecek olan yük beş şehirle beraber ihtiyaç sahiplerine
dağıtılacaktır.
Teslim alınan yardım malzemeleri ihtiyacı uzun bir süre karşılayacak mahiyette olup İdare ve Tevzii Komisyonu vasıtasıyla hastanelere,
öksüzler ve düşkünler yurtlarına, genel olarak bütün hayır kurumlarına, Yunan halkına, fabrikalara ve diğer kurum ve kuruluşlara dağıtılacak, ayrıca adalara da sevkıyat yapılacaktır. Atina ve Pire şehirlerine
175.500 okka fasulye ile 175.500 okka nohut ve 75.000 okka diğer gıda
olmak üzere toplam 425 ton erzak tahsisatı yapılmıştır. Söz konusu bu
yardım malzemesi kararlaştırılacak gün ve saatte nüfus başına 100’er
dirhem olmak üzere vatandaşlara verilen karnenin (vesikanın) 6 nu54- Proia, 26 Aralık 1941

110 Doç. Dr. Ulvi Keser
maralı kuponuna karşılık olarak bakkal dükkânları vasıtasıyla parasız
olarak dağıtılacaktır.
Atina ve Pire şehirlerine tahsis edilen gıda miktarı nüfus göz önüne
alındığında herkese yetecek miktarda olduğundan izdihama sebep verilmesine gerek yoktur. Halka parasız olarak dağıtılacak bu gıda maddeleri karşılığında ücret istenmesi ihtimali karşısında bu ihtimali ortadan
kaldırmak üzere İdare ve Tevzii Komisyonu kontrol memurları tarafından dağıtım merkezlerinde erzak teslimine nezaret edilecektir.
İlk posta ile Pire’ye gelmiş olan gıda yardımının gemiden indirilmesi,
limana çıkartılması, depolara sevk edilmesi ve nakliye masrafları Yunan
Kızılhaç Teşkilatı tarafından karşılanacağından söz konusu bu masrafların karşılanabilmesi amacıyla hali vakti yerinde olan Yunanlardan
gönüllerinden koptuğu ölçüde yardım kabul edilmesi de İdare ve Tevzii
Komisyonu’na bildirilmiştir. Bu konuyla ilgili olarak yapılacak yardımlar Yunan Kızılhaç Teşkilatı merkezine doğrudan yatırılabileceği gibi
bankalar vasıtasıyla da Yunan Kızılhaç Teşkilatı’nın Solon Caddesi 39
numarada bulunan veznesi aracılığıyla da yatırılabilir.
Bu şekilde yardımda bulunacak olan ve bu davranışlarıyla asaletlerini, yardımseverliklerini ve insani yönlerini ortaya koyan Yunanlarla
Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı ve Türkiye’nin Kızılay Cemiyeti’ne ve
ayrıca bu konuyla ilgilenen bütün ülkelere, gıda yardımı konusunda yardım ve desteklerini bir şekilde göstermiş olan herkese Yunan Kızılhaç
Teşkilatı olarak en derin saygılarımızı ve şükranlarımızı sunarız.”
Her ne kadar Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı ile Yunan Kızılhaç
Teşkilatı nüfus oranları göz önüne alındığında paniğe kapılmaya
gerek yoktur ve herkese yetecek kadar yiyecek vardır dese de bunun hiç de öyle olmadığı yakın bir zamanda anlaşılacaktır. Ayrıca
insanlara karne usulüyle dağıtılması planlanan un ve diğer yardım
malzemeleri Yunan halkını da kendi içinde farklı tedbirler almaya
sevk eder. İnsanlar ekmek ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla
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kendilerine verilen ekmek karnelerini aile bireyleri ölse bile kullanabilmek ve ölen kişinin istihkakından da istifade edebilmek maksadıyla eğer imkânları varsa mezarlıklara normal usullerle gömmek
yerine gece yarıları ve gizlice defnetmeyi tercih ederler. 55 Böylece
ölen kişi devletin resmi kayıtlarına girmediğinden onun ekmek istihkakı da başkaları tarafından kullanılmaya devam eder. Yunan
Kızılhaç Teşkilatı her ne kadar nüfus başına günlük 100 dirhem
kuru gıda dağıtılacağını ve özellikle Atina ve Pire’deki nüfus göz
önüne alındığında eldeki gıdanın fazlasıyla yeteceğini ve izdihama
neden olmadığını belirtip pembe ve iyimser bir tablo çizse de bu
durum ilerleyen günlerde karşılaşılacak korkunç manzaranın sadece başlangıcıdır. Bu durumu doğrular nitelikte bir başka rapor ise
Türkiye’nin Atina-Pire Başkonsolosluğu tarafından hazırlanmıştır ve bu ülkedeki genel durum ile birlikte Yunanistan’da yaşayan
Türklerin içinde bulundukları sıkıntıyı da “Atina ve civarında mukim
bulunan vatandaşlarımızın durumları son günlerde bir kat daha kötüleşmiştir. 5–6 günden beri halka ekmek tevzii edilememektedir. Pirinç,
un, fasulye, sade ve zeytinyağı gibi lüzumlu maddelerin serbestçe satışı
men edilmiştir. Ancak bunlardan bir dirhem bile halka verildiği yoktur.
Bunları kara çarşıda bulmak kabilse de fiyatları akıllara hayret verecek
kadar yüksektir…” diyerek ortaya koymaktadır. Söz konusu raporda
ayrıca Yunanistan’da yaşayan Türklerin de işgal ve açlık nedeniyle sıkıntı çektikleri, eğer mümkün olursa bu insanların bir an evvel
Yunanistan’dan Türkiye’ye getirilmeleri, bu mümkün olmadığı
takdirde Yunanistan’da yaşayan Türklere yönelik olarak da Kızılay
vasıtasıyla gıda yardımında bulunulması talep edilir. Aynı raporda
ayrıca Yunanistan’da Alman ve İtalyan tebaasının “bizim halkevlerimiz gibi muntazam teşkilleri” bulunduğu, ülkedeki Alman ve İtalyanlara yabancı devlet temsilcilikleri vasıtasıyla yiyecek yardımında bulunulduğu, bunun da ötesinde zaten Yunanistan’ı işgal etmiş
olan Almanya ve İtalya’dan da bu cemiyetler adına her türlü gıda
55- Berkeley Daily Gazette, 19 Ekim 1943.
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maddeleri ile içecek ve giyecek malzemeleri de getirtildiği ve ülkede
yaşanan karaborsaya inat normal fiyatından satıldığı da belirtilir;56
“…Atina’da 200 kadar da İsviçreli vardır. Bunların da bir kulüpleri olduğu gibi İsviçre hükümeti bu defa buradaki sefaretleri marifetiyle
kendilerine tevzi edilmek üzere bir vagon erzak göndermiştir. İngiliz ve
Amerikalılarla Fransızların çoğu gitmiş, Romen, Bulgar, İspanyol, Macar, Belçikalı, Danimarkalı ecnebilerin adedi ise pek az olup bunlar da
kendi sefaret veya konsolosluklarından az çok yardım görmektedirler.
Miktarları binlere varan Türk vatandaşlarına bakmak ise maddeten
imkânsızdır. Bu sene konsolosluğumuza iane ve iaşe tahsisatı verilmemiş olup verilse bile bunların hemen imdatlarına yetişilmezse bir kısmının öleceğine katiyen şüphe yoktur. Her ne kadar Kurtuluş vapuru
ile bazı vatandaşlarımıza bir miktar erzak gelmişse de tebaadan her
şahsın İstanbul’dan kendisine erzak gönderebilecek adamı bulunmayabilir. Sonra münferit erzak nakliyatı pek çok suiistimallere müsaittir. Bu
hususta birkaç misal de zikredilebilir. Her türlü fırsatlardan istifade etmesini pekiyi bilen kimseler için Kurtuluş’un her seferinde İstanbul’dan
birçok erzak gelebilir. Öte yandan hakikaten muhtaç, hasta, alil, ihtiyar
birçokları sırf İstanbul’da becerikli ve paralı yakınları veya tanıdıkları
olmadığından yahut olsa bile onlara mektup gönderemediklerinden burada sefalet içinde kalırlar. Buna nazaran vatandaşlarımızın sefaletten,
ölümden kurtarılmaları için atideki hususatın yapılmasına lüzum olduğu kanaatinde olduğumu arz eylerim:
1- Mümkün olduğu kadar çok tebaamızın Türkiye’ye iadeleri: Bunun
için boş olarak İstanbul’a avdet eden Kurtuluş’un seyahatinden istifade
edilebilir. Bu hususa müsaade olunması için icap eden ecnebi makamlar
nezdinde teşebbüslerde bulunulması yüksek reylerine bağlıdır.
Tebaamızın Garbi Trakya’dan geçerek Türkiye’ye de gelmeleri mümkündür. Hatta buradaki Bulgar sefareti de bu hususta hiçbir mani bu56- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Atina-Pire Başkonsolosluğu tarafından Hariciye Vekâletine
gönderilen 3 Aralık 1941 tarihli ve 641/259 sayılı yazı.
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lunmadığını, yalnız hat üç noktada bozuk olduğundan aktarma yapmak icap edeceğini, ancak bu yoldan Türkiye’ye seyahat edilebilmesi için
Sofya’nın muvafakatini almak lazım geldiğini söylemiş ve hükümetinden bu hususta talimat isteyeceğini de ilave eylemiştir. Sofya elçiliğimizin bu hususu Bulgar hükümetine dostane bir surette hatırlatmasında
mahzur olup olmadığını bilmiyorum.
Bunda hiçbir mahzur olmadığı takdirde Yunanistan’daki Türk vatandaşlarından isteyenlerin ve burada her türlü maişet vasıtalarından
mahrum kalmış bulunanların Garbi Trakya üzerinden Türkiye’ye iadelerine mümanaat olunmaması, bu şekilde bir teşebbüs münasip değilse
ikinci şık olarak Yunanistan’daki Türk tebaasından derhal yurtlarına
iade edilmelerine kati lüzum görülenlerin Garbi Trakya’dan geçmelerine imkân olup olmadığının bildirilmesi Bulgar hükümetinden istenilebileceği gibi bu iki şıktan tamamen başka ve tensip ve takdir buyrulacak
başka bir tarzda da bir teşebbüs yapılabilir.
2- Atina’ya mesela Hilali Ahmer vasıtasıyla Türkiye tebaası için
bir miktar iaşe gönderilmesi: Buradaki Türk kolonisi acizlerinin himayesi altında taazzuv etmek üzeredir. Bu hususta Alman ve İtalyan
makamlarının da muvafakati alınmıştır. Bu bir kulüp, bir iyilik sevenler kulübü olacaktır. Buradaki tebaamızın muteberamından ve zenginlerinden bir idare heyeti bulunacaktır. Bunlar sefalette bulunanlara mümkün olan yardımı yapacaklardır. Hilali Ahmer’in göndereceği
erzak işte bu idare heyeti tarafından başkonsolosluğun sıkı kontrolü
ve acizlerinin nihai tasvibimle en muhtaçlardan başlanılarak imkân
derecesinde ve mevcut zahire nispetinde ve maliyet bedeli mukabilinde
tebaamıza tevzii edilir.
Bu yolda vücuda getirilecek teşkilatın yalnız maddi sahada değil,
içtimai ve milli bakımlardan ve ayrıca müstakbel inkişaflara göre de
ehemmiyeti olabileceği kanaatinde bulunduğumu arz eder, en derin saygılarımı sunarım.”
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Yunanistan’da hayatı olumsuz etkileyen unsurlardan birisi ise
ülkeyi işgal eden Alman kuvvetlerinin Yunanistan’ı Alman, İtalyan
ve Bulgar bölgesi olarak üçe ayırması ve bölgelerde üretilen ihtiyaç
maddelerinin başka yerlere nakline izin vermemesidir. Örneğin
İtalyan bölgesinde ortaya çıkan sıkıntılara kaygısız kalan Almanlar
Atina’ya aynı şekilde Makedonya’dan buğday ve Girit’ten yağ getirilmesine müsaade etmezler. Kendi sorumluluk ve işgal alanındaki
zengin yeraltı ve yer üstü kaynakları hiç kimseyle paylaşmak niyetinde olmayan Almanlar böylece sıkı bir kontrol mekanizması da
geliştirirler. Böylece iç piyasada mal naklini kontrol altına alan Almanlar ülkede ortaya çıkan fiili bölünmeyi de dayanılmaz boyutlara
taşırlar. Bazı bölgelerde yeterince hububat bulunmasına rağmen bunun dağıtılamaması, bazı bölgelerde de insanların açlıktan kırılması
doğal bir görüntü hâlini alır.
Savaşta 1.770 köy ve kasabanın tamamen yok olduğu, 165.000
evin tamamen ortadan kaldırıldığı, yaklaşık 250.000 evin neredeyse oturulamayacak hale geldiği Yunanistan’da yaklaşık 200.000 çocuk da harabeler arasında, kendi başlarına bırakılmış vaziyette yaşamaya çalışmaktadır. Buna karşılık elde sadece 2.900 yatak kapasiteli
30 yetimhane bulunmaktadır. 57 Aynı günlerde Atina’dan Berlin’e
ulaşan bir rapor ise sert tenkitlerle doludur ve Yunanistan’dan
ülke dışına savaş ganimeti taşımak yerine Alman askerleri için
Yunanistan’a acilen yiyecek yardımı sağlanması gerektiği belirtilmektedir. Yunanistan’ı işgal eden Alman askeri gücünden bazı personel ise Berlin’e gönderdikleri raporlarda insanların açlık tehlikesiyle karşı karşıya olmasının uzun vadede kendileri için de büyük
tehlike yaratacağını, halkın açlığa isyan ederken Alman askerlerine
karşı da tepki ve direniş göstereceklerini belirtirler. Buna rağmen
Yunanistan’da değişen bir şey olmaz ve bir yandan Alman askerleri
tarafından ülke talan edilirken, işgal altındaki Yunanistan’da insan57- Kızılay dergisi, Sayı 22, Aralık 1946 ve Kızılay dergisi, Sayı 19, Ocak 1946,Ankara
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lar açlık ve sefaletten perişan olmuş durumdadır. Ülkenin Alman,
İtalyan ve Bulgar askerleri tarafından işgal edilmesi, üretim yapılabilecek zirai kaynakların, tarlaların, çiftliklerin ve küçük ve büyükbaş hayvanların yakılıp yıkılması, telef edilmesi veya Almanlar tarafından el konulması, ülkeye zirai ürün girişine ve ithalata müsaade
edilmemesi, İngiltere tarafından uygulanan ambargo ve son olarak
ülkede yakıt yokluğu ve askeri kısıtlamalar nedeniyle ulaşımın tamamen sıfırlanması açlığı tetikleyen sebepler arasındadır. Örneğin
Alman askerlerinin münferit yağmalamaları yanında Sakız adasından yola çıkan Pierre Luigi gemisiyle 25.000 portakal, 4.500 limon,
100.000 sigara ülke dışına çıkartılır. Aynı şekilde ülke dışına çıkartılan ve Berlin’e taşınan bir başka kargoda ise yüzlerce balya keten
ve dokuma ürünü, deri ve pahalı her türlü hammadde de bulunmaktadır. Öte yandan Yunanistan’dan kaçmayı başarabilen Yunanlar
ve farklı ülkelere mensup insanlar vasıtasıyla alınan bilgilere göre
Yunanistan açlıktan kırılırken ülkenin ürettiği patates, buğday gibi
ürünler ise Almanya’ya sevk edilmektedir. 58 Aynı kaynaklar Atina
ve civarında damızlık olarak beslenen hayvanların Alman askerleri
tarafından kesilmesi nedeniyle ülkede et sıkıntısı yanında özellikle
küçük çocuklar ve bebekler için süt sıkıntısı da çekilmeye başlandığını belirtir. Ülkeyi işgal eden Alman askerleri ise durumu çok da
ciddiye almazlar ve böylece Alman askerleri önlerine çıkan ve hoşlarına giden her şeyi yağmalamanın yanında ülke dışına kaçırmaya
başlar;59
“…İşgalin ilk yıllarında Almanlar tarafından gerçekleştirilen canilikler ve açlık tehlikesi çok barbarcaydı. Ülkenin bütün kaynakları
58- Söz konusu habere göre Yunanistan’da yayımlanmakta olan gazeteler ise Alman siyasetine uygun ve onların
bir maşası gibi hareket etmekte ve ülkede yaşananlarla ilgili olarak “vicdansız İngiltere’yi” suçlamaktadır. St.
Petersburg Times, 30 Haziran 1941.
59- İkinci Dünya savaşı döneminde İngiliz askerleri tarafından Titch olarak isim verilen ve asıl adı Elias Yialouris
olan Yunan genci Pire’ye 5 mil mesafedeki Kokkinia kasabasında doğmuştur. 1939-1945 döneminde ve henüz 7
yaşındayken kendisini savaşın ortasında bulan Titch ülkesinde İtalyan ve Alman işgallerinden sonra kanlı iç savaşı
da yakından görme şanssızlığına erecektir. Lyn Rowland, The Survival of Titch, Efstathiadis Group Press, Atina,
2000, s.17.
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Almanlar tarafından ele geçirildi ve daha sonra da özel olarak işgali
temsil eden paralar basıldı ve bu sözde paralar hiçbir sınırlama olmadan bütün askerî birliklere ihtiyaçları ölçüsünde serbestçe dağıtıldı. Öte
yandan bu durum ülkenin para politikası ve ekonomisinde büyük bir
patlamaya neden oldu ve uluslararası ticaret de durma noktasına geldi
ve sonuçta yiyecek kıtlığı ve bunun doğal yansımaları ortaya çıktı. 19411942’nin trajik kış döneminde yüz binlerce insan açlıktan yavaş yavaş
ölüyordu. Bu şekilde ölenlerin büyük çoğunluğunu açlıktan kurtulup
hayatta kalabilmek için büyük bir mücadele veren kadınlar, çocuklar ve
yaşlılar oluşturuyordu. Çoğu evsizdi ve binlercesi de yiyecek için dilenmeye ve hatta Almanlardan veya nereden bulabilirlerse oradan hırsızlık
yapmaya başladılar. Çoğu yakalandı ve öldürüldü. Hayatta kalmayı
başarabilenler ise bunu kararlılıklarına ve iradelerine borçludurlar.
Açlıktan sokaklarda ölenlerin cesetleri tanınmaz haldedir. Bu durum
insanları bulabildikleri her türlü pislik ve çöpü yiyecek bir hale getirdi.
Yediklerinin çoğu ise bırakın insanları hayvanlar için bile uygun şeyler
değildi…”
Alman işgali ve öncesinde İtalyanlar tarafından yağmalanmamış
ve imha edilmemiş durumda olan traktör, kamyon gibi her türlü tarımsal araçla büyükbaş hayvanlar da ordu ihtiyaçlarını karşılamak
üzere toplandığından Yunanistan’da ekilecek toprak olsa bile bunu
gerçekleştirecek ekipmanın olmaması da ayrı bir sorun yaratır. Deniz ticareti konusunda hayli iddialı olan Yunanistan’ın deniz ticaret
filosuna bağlı büyük gemilerinin neredeyse tamamı batırılmış durumdadır. Bir kısmı ise İngilizlerin bölgeyi terk etmelerinin hemen
ardından Yunanistan karasularını terk ettikleri için geriye sadece
Almanlar tarafından el konulan küçük buharlı nakliye gemileri kalmıştır. Sahipleri tarafından nispeten küçül limanlarda saklanabilen
gemiler ise karaborsa ticareti için kanundışı işlerde kullanılmaya
başlanmıştır. Bu dönemde Yunan Kızılhaç’ının elinde zayıf çocuklara bakmak için Atina’da 7 dispanseri bulunmaktadır. Fransa ve
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Belçika’ya yerleşmiş Yunanlarla Fransa ve Belçika Kızılhaç teşkilatlarının yardımları sayesinde kurulan bu dispanserlerin sayısı daha
sonra 10’a yükselecektir. Daha sonra Atina yakınlarında tüberküloz
tehdidi altında hayatta kalmaya çalışan çocuklar için 220 yataklı Kifissia Sanatoryumu hizmete girer. Özellikle Atina ve Pire gibi büyük
şehirlerde insanların durumları içler acısı, perişan bir haldedir. İlk
etapta yapılması gereken ise bu insanlara karınlarını doyurabilmeleri için yiyecek sağlamak olacaktır;60
“... Kâğıt drahmiler bin kat devalüe edilmişti. Almanya, İtalya ve
Bulgaristan’ın üçlü işgali altında geçen iki yıl içinde gerçekleştirilen çılgınca yağma Yunan parasının olanca kanını sömürmüştü...”
Pire başta olmak üzere büyük şehirlerde artık ölenlerin cesetleri arasında yürümenin bile imkânı yoktur.61 Sokaklarda insanlar
ellerinde satabilecekleri ne varsa elden çıkarmaya ve karınlarını
doyurmaya çalışırlar. Bir şişe zeytinyağı karşılığında evini gözden
çıkaran çaresiz insanların hikâyeleri sokaklarda dolaşmaya başlar.
Bu dönemde ortaya çıkan emlak satışları veya takas olayları daha
sonraki dönemlerde mahkemelik pek çok davaya da konu olur. Buna
göre neredeyse bedava sayılabilecek paralar ödenerek veya hiç para
ödenmeden alınan mülklerle ilgili olarak satın alanlar lehine tanıklık yapanlar genellikle ‘mülkün değerinin savaş öncesinde 750.000
Drahmiden çok daha büyük olduğu, satıcının kendisine yetecek bir
mali gücü bulunduğu, yaşam standartlarının çok yüksek olması nedeniyle mülkün kendisine gerekli olmadığını, mülkü satın alan kişinin tadilat için çok büyük masraflar yaptığını, satın alan kişinin bir
bomba veya yangın kurbanı olduğu veya yankesici ve mafya kurbanı
olduğunu’ belirtirler. Esasında piyasada artık paranın kullanılmaması ve para yerine bu şekilde takas yapılarak ticaret ve hayatın sürdürülmeye çalışılması yeni zenginlerin ve yeni fakirlerin ortaya çık60- Dominique Eudes, a. g. e., s. 11, 14 ve 34.
61- KGMA, Feridun Demokan Özel Arşivi, D.1.
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masına da sebep olacaktır. Bu konuyla ilgili olarak Yunan Kızılhaç’ı
tarafından hazırlanan bir rapor duruma ışık tutmaktadır;62
“Yiyecek malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasıyla ilgili olarak Uluslararası Kızılhaç Örgütü tarafından sık sık ‘Burada yaşayan
birisinin yoksul olabilmesi için kıstas nedir?’ diye soruluyor. Yoksul şüphesiz geçinebilecek bir şeyi olmayanlardır. Bununla beraber devlet görevlileri, emekliler ve genel olarak da aldıkları ücretler gündelik hayatlarının ancak bir kısmını karşılayabilen insanlar da yoksulluk içindedirler.
Şu anda genel olarak devlet ve özel sektörde çalışan ve aldıkları ücretler
günlük hayatlarına uygun olarak düzeltilmemiş olan çalışanlar da böyledir. Şehirde hastası ve müşterisi olmayan doktorlar ve avukatlar da
aynı durumdadır.
Geliri ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar da yoksuldur. Sonuncu gruba ayrıca parası olan ancak yiyecek alabilmek için eşya
takası yapması gereken ve bu şekilde takasa eşya veremeyecek durumda
olduğu için yiyeceği olmayanları da eklememiz gerekir. Bu şekilde yiyecek maddeleri üretenler veya ellerinde çeşitli eşya bulunduranlar genellikle parayla alışveriş yapmayı kabul etmemektedirler. Bununla beraber
sorun yukarıda yoksul olarak tarif edilen ve kabul edilen ihtiyaç sahibi
insanların farklı mesleklerden (sokaklarda sebze, meyve satanlar, vb.)
gelenlerin yaşadıkları ve kendilerini muhtemelen varlıklılar kategorisinde göstermeleri gerekenlerin bulunduğu büyük şehirler için çok daha
karmaşıktır.
Sokak satıcıları, elinde sabit işi olmayanlar, berber işadamları, avukat işadamları, genellikle karaborsadaki insanlar, kaldırımlarda dağıtım yapan veya on bin Drahmilik banknotlar sayanlar, birkaç günlük
çalışmayla varoşlarda yıllarca ve sıkı çalışma sonucu alınabilecek mülklere sahip olanlar. Sonuç olarak şehir hayatına bakıldığında varlıklılarla
yoksullar arasındaki ayrımı görebilmek neredeyse imkânsız gibidir. Kategoriler arası değişim süreklilik göstermektedir…”
62- www. Historia. Su. Se/urbanhistory/eauh/papers/r2_bournova. Pdf.
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Böylece ortaya çıkan tablo ülkede yoksul olarak sınıflandırılan gruptakilerin emeklilerden elinde satarak paraya dönüştürecek
hiçbir eşyası olmayanlar, değiş tokuş yaparak yiyecek bir şeyler alacak gücü olmayanlar, devlet görevlileri ve gündelik ücretle hayatta
kalmayı başaramayanlardan oluştuğu; ancak bu sınıfa girenlerde
sürekli bir hareketlilik gözlendiği belirtilir. Zenginler grubunda ise
belki de hiçbir malı veya serveti olmamasına rağmen savaş şartlarını
iyi değerlendiren tefeciler, karaborsacılar, avukatlar ve hatta sıradan
berberlerin bile bulunabileceği, bu insanların açlık sıkıntısı çeken
insanların ellerindeki gayrimenkulleri almak veya çok fahiş fiyatlarla onlara yiyecek satmak suretiyle ülkenin en zenginleri arasına
girdiği de belirtilir. Bu arada kişisel gayretlerle başta rahibeler, sosyal yardım kuruluşları, varlıklı insanlar vasıtasıyla başlatılan açlara
yardım kampanyaları, sokaklarda yemek dağıtımı, öksüzlerin evlat
edinilmesi faaliyetleri de bir Kızılhaç yetkilisinin ‘Halk desteği ve
sosyal yardım desteği olmadan hiçbir organizasyon açlıktan acı çeken bu insanları kurtarmayı başaramadı.’63 diyerek belirttiği üzere
uzun vadede bir sonuç vermez. Ancak karaborsadan büyük paralar kazananlarla daha önceden varlıklı olanlar yine de bu sıkıntılı
dönemden fazla etkilenmezler ve sıkıntılara maruz kalanlar sadece
yoksul geniş halk kitleleri olur. Ancak bu dönemde bu insanlara yardım elini uzatan yine Türkiye olur;64
“... İkinci Cihan savaşı başladı. İtalya, Yunanistan’ı işgal etti.
Çankaya’daki bir akşam yemeğinde İnönü, Başbakan Refik Saydam’a
sordu: ‘Yunanistan’a istediklerini veriyor musunuz?’ ‘Veriyorum Cumhurbaşkanı Hazretleri, ne isterlerse veriyorum. Yiyecek veriyorum, giyecek veriyorum. Yakacak veriyorum, mühimmat veriyorum. Ne isterlerse
veriyorum.’ İnönü memnun oldu. ‘Ne isterlerse vermek lazım. Onların
da Amerika’sı Türkiye’dir...”
63- Mark Mazower, a. g., e., s. 29.
64- İkinci Dünya Savaşı döneminde Başbakan yardımcısı olan Faik Ahmet Barutçu’dan aktaran Milliyet,
29 Aralık 1976.
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2- Büyük Açlık Dönemi ve Sonrasında Yunanistan’da
Ölümler
Açlık ve yetersiz beslenmeyle birlikte sokaklarda hayatını kaybeden insan manzaraları sıradan görüntüler olurken Alman işgaliyle
birlikte ülkeyi terk edemeyen ve ya dağlarda ya da küçük kasaba ve
köylerde Yunanların yardımlarıyla saklanmak ve yaşamak zorunda
kalan İngiliz ve Avustralya askerleri de bu yaşananların canlı tanıkları olurlar.65 Bu durum bir süre sonra Kızılay yardımlarını Pire’ye
götüren Kurtuluş ve Dumlupınar gibi Türk yardım gemilerinin
personeli için de geçerli olacak ve onlar da yaşananları kendi gözleriyle göreceklerdir. Bu noktada gerek ülkenin işgal altında olması
gerekse açlık nedeniyle ölenlerin yakınları tarafından devlete bildirilmemesi sebebiyle ölüm oranları mukayese yapılacak şekilde kesin olarak bilinmemekle beraber daha önceki yıllara oranla bunun
% 300 ila 1000 arasında değiştiği belirtilir. Bu dönemde ölenlerin
sayısı dönemle ilgili araştırma yapanlarda 100.000 ila 500.000 arasında değişkenlik göstermektedir.66 Örneğin Violetta Hionidou
aynı dönemle ilgili yaptığı Famine and Death in Occupied Greece
1941–1944 adlı çalışmasında bu sayıyı 100.000–200.000 aralığında
verir. Yabancı basın organlarına Yunan yetkililer tarafından yapılan
açıklamalarda da ülkede her gün açlıktan ölenlerin sayısı farklılık
göstermekle birlikte çok ciddi rakamlardır. Yapılan açıklamaya göre
Şubat 1942 döneminde Atina’da açlıktan ölenlerin sayısı ortalama
800 kişidir ve kamyonlar her gün sabah Atina’ya giderek bu şehirde bir gün önce hayatını kaybetmiş olanların cesetlerini toplayıp
çukurlara atmaktadır. Yetkililer son olarak Türkiye’nin yaptığı yardımların yeterli olmadığını, açlık tehlikesinin ve bu “savaş trajedisinin” ortadan kalkabilmesi için daha fazla yardıma ihtiyaç olduğunu
belirtmektedirler. Yunan hükümet temsilcisi George Exindaris ise
65- The Rock Hill Herald, 16 Eylül 1941.
66- Ayrıntılı bilgi için bkz. Violetta Hionidou, Famine and Death in Occupied Greece 1941–1944, Cambridge
University Press, Cambridge, 2006 ve The Mercury Australia, 9 Şubat 1942.
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Alman işgali sonrasında Yunanistan’da açlıktan 400.000 kişinin hayatını kaybettiğini açıklar.67 Bu arada Atina’dan gelen bilgilere göre
şehirde her gün 800 kişi açlıktan hayatını kaybetmektedir. Bazı kaynaklara göre bu sayı Aralık 1941 itibarıyla günde ortalama 2.000 kişi
civarındadır68 ve sadece Atina’da sokaklardan bir günde 200 kişinin
cesedi toplanmıştır.69 Aynı günlerde İtalyanlar tarafından açlık çeken Yunanistan’a gönderilen bir gemi buğday ve gıda malzemesi ise
işgalin devam ettiği günlerde Yunanlar için Almanlarla İtalyanlar
arasında bir tercih yapılmasına ve Almanlara olan nefret her geçen
gün artarken İtalyanlara yaklaşımda daha yumuşak ve temkinli davranılmasına neden olacaktır.70 Büyük şehirler ve adalar haricindeki
yerlerde az çok yiyecek bulunmakla beraber Nisan 1942 itibarıyla
son 8 ay içerisinde Yunanistan’da ölenlerin sayısı yaklaşık 320 bin
civarındadır.71 Halkın neredeyse yarısı malaryalıdır ve doğum oranı sıfırdır.72 Özellikle tıbbi ilaç, kinin sıkıntısı çekilmektedir. Sabun
olmadığından şahsi temizlik söz konusu değildir.73 Öte yandan bir
Alman askerî sözcüsü ise Atina bölgesindeki ölüm olaylarında halkın doğrudan doğruya açlıktan değil fakat az gıda ve sağlıksız beslenmenin neden olduğu hastalıklardan dolayı öldüğünü belirtir.74
Alman sözcünün ileri sürdüğü nedenlerden birisi ise kömürsüzlük
nedeniyle, soğuk evlerde oturan ve beslenemeyen insanların da öldükleri şeklindedir. Diğer taraftan dönemin İtalyan gazetelerine
yansıyan bir habere göre Yunanistan’a son günlerde Bulgaristan ve

67- The New York Times, 17 Ekim 1944.
68- Toledo Blade, 2 Şubat 1942.
69- The New York Times, 9 Aralık 1941.
70- Toledo Blade, 2 Şubat 1942.
71- Nurettin Türsan, Yunan Sorunu, Ankara, 1987, s. 252
72- Savaş sonunda, 1945 yılı itibarıyla Yunanistan’da 200.000 kimsesiz çocuk, açlık sıkıntısı çeken 1.5 milyon
çocuk, buna mukabil her biri 2900 yataklı 29 yetimhane bulunmakta ve Yunan nüfusunun ancak %5-6’sı normal bir
hayat yaşayabilmektedirler. Kızılay dergisi, Aralık 1946, Sayı 22, Ankara
73- Vakit, 15 Nisan 1942
74- Ulus, 25 Şubat 1942.
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Sırbistan’dan 6.000 ton yiyecek gelmiştir.75 Söz konusu bu yardım
malzemesi yanında muhtaç insanlara ve özellikle de çocuklara dağıtılmak üzere bu iki ülkeden ayrıca 2.000.000 yumurta da geldiği
ileri sürülür. Aynı günlerde Atina’da bir açıklama yapan Yunanistan
hükümet sözcüsü ise ülkede her gün 2.500 kişi değil, 250 kişinin
öldüğünü açıklar ve ‘Ayrıca her on günde bir 2.000 ton hububat gönderen Türkiye’nin bu tesirli yardımı bilhassa tebcile değer. Tarafsız
iaşe gemilerinin Yunanistan’a gelebilmesi için hükümet gerek Anglo-Saksonlardan, gerek mihverden garantiler elde etmeye çalışmaktadır.’ der.76
Ülkede ölüm vakaları sonrasında kayıt tutulması da son derece
güç, hatta bu çalışmanın farklı bölümlerinde ifade edileceği üzere
imkânsız durumdadır. Zaman zaman bulaşıcı hastalıklar gibi farklı
sebeplerle ölenler derhal, yetkililere haber verilmeden ve işaretlenmemiş mezarlara veya çukurlara gömüldüklerinden daha sonraki
dönemde bu kişilerin ne isimleri bulunabilir, ne de ölüm oranları
doğru olarak tespit edilebilir. Tespit edilebilen oranlara göre 1940
yılı içerisinde sadece Atina-Pire hattında 14.566 açlığa bağlı ölüm
gerçekleşirken bu sayı hemen bir yıl sonrasında Ekim ayında ise
49.1882e ulaşır. İngiliz BBC radyosu açlığa bağlı ölüm oranlarını
1942 yılında 550.000 olarak açıklar.77 Bu rakam her ne kadar bazılarınca biraz abartılı olarak görünse de Atina ve Pire’deki ölüm oranlarında bile savaş döneminde artan ve ilk etapta 5–6 kat yükselen
ölüm oranları söz konusudur. Özellikle büyük şehirlerde ölüm vakaları o kadar büyük bir artış gösterir ki ölenler gömebilecek mezarlık
kalmayınca Atina’nın Kakkinia bölgesinde bir arazi sahibinin yaptığı gibi bazı mal sahipleri topraklarını mezarlık olarak kullanılması
için devlete verir.78 Durum öyle bir hal alır ki Yunan sanatçı Kleon
75- Ulus, 25 Nisan 1942.
76- A. g. g., 25 Nisan 1942.
77- Mark Mazower, a. g., e., s. 38 ve 64.
78- Mt. Adams Sun, 6 Haziran 1942.
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Triantaphyllou tarafından ‘Para’ isimli bir şarkı yazılır; “Her gece
yürürken, Her köşede ‘Açım, açım.’ diyen birisini duyarsın. Senin
etrafındaki fakir birisidir o, zengin adam. Bu yüzden biraz daha hızlı yürürsün. Ve şişman ve semirmiş olduğundan; terlersin. Eğer bu
dünyada suçlanması gereken bir bencillik varsa, Kimi suçlayacaksın? Parayı, tabii ki parayı.” 79
Açlığa bağlı ölüm oranları devamlı olarak yükselirken
Yunanistan’da doğum oranları ise neredeyse sıfırlanmış durumdadır. Yapılabilen istatistiklere göre ölüm oranları genellikle erkeklerde çok daha yüksek bir oranda ortaya çıkmaktadır. Savaş öncesi
dönemde örneğin Atina’da erkeklerde ölüm oranı %53 civarındayken savaşla beraber bu oran %70’lere fırlar.80 Nispeten daha yaşlı
olan insanlar arasında ise genellikle 50 yaş üzeri erkeklerle 60 yaş
üzeri kadınlarda açlığa bağlı ölüm vakaları ortaya çıkmaya başlar.
Anne ve babalar çocuklarının daha sağlıklı beslenebilmeleri için
kendilerini feda ettiklerinden özellikle şehirlerin varoşlarında ailesiz kalmış pek çok küçük çocuk da hayat mücadelesi vermektedir.
Çocuklar genel olarak anne ve babalarının bütün çabalarına ve vücut yapılarına bağlı olarak hayatta kalmaya çalışsalar da savaş öncesi
döneme göre açlığa bağlı ölüm oranları yaklaşık 2.3 kat daha artmış
durumdadır. Bu oran erkeklerdeki 5.4 ve kadınlardaki 2.6’lık ölüm
oranlarıyla mukayese edildiğinde çocukların yine de ölüme karşı direnç gösterdiklerini işaret eder.
Atina’da savaş dönemiyle ilgili ölüm oranları konusunda yapılan
istatistikî bir çalışmaya göre Ekim 1941-Ocak 1942 döneminde açlığa bağlı olarak hayatını kaybedenlerin % 30’luk bir kısmı adalarda
doğmuş olanlardır. Dörtte biri Atina’da, dörtte biri Yunanistan’ın
farklı bir bölgesinde ve beşte birlik kısmı da Anadolu’dan gelen
göçmenlerdir. Başkent Atina’nın yaklaşık % 5’lik kısmını oluşturan
79- Mark Mazower, a. g., e., s. 38 ve 64.
80- www. Historia. Su. Se/urbanhistory/eauh/papers/r2_bournova. Pdf.
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göçmenler daha sonraki dönemde savaşın en çok acısını çekenler
arasında olacaklardır. Anadolu’dan geldikleri günden itibaren zaten sıkıntı içinde yaşayan bu insanlar işgal döneminde de Atina’dan
ayrılıp başka bir yere gidemediklerinden en ağır faturayı ödeyenler
arasında olurlar. Çalışanlar bağlamında yapılan bir çalışma açlığa
bağlı olarak ölenlerin büyük bir kısmını daha önce devlet kademelerinde görev yapan; ancak işten çıkarılan görevliler olduğunu göstermektedir. Bu noktada serbest meslek sahipleri açlıkla çok daha iyi
mücadele edebilmişler veya en azından nasıl mücadele edeceklerini
bilmişlerdir. Yunanistan’ın İtalyan güçlerine karşı verdiği mücadele ve gösterdiği inanılmaz direnişin hemen ardından Alman işgal
güçlerinin ülkeye girmesiyle beraber ortaya çıkan tablo ise herkesi
şaşırtır. Bu tablonun ortaya çıkmasında işgalin ve yabancı askerî bir
gücün ülkeye girmesinin yanında yönetimde meydana gelen başıboşluk ve yönetimsizlik, ülke içi ve dışı taşımacılığın bir anda çökmesi, ekonomik hayatın sekteye uğraması, sosyal düzenin altüst olması sonrasında ortaya çıkan durumun genel bir moral bozukluğuna sebep olması, bu durumun bütün ülkede bir ümitsizlik dalgasına
yol açması etkendir ve sonuç olarak ülke moral ve motivasyonunu
kaybetmiş ve yenilgiyi kabul etmiş durumdadır.81
Ocak 1942 itibarıyla gazetelere yansıyan rakamlar arasında
Atina’da bir günde 2.000 Yunan vatandaşının öldüğü de vardır.82
Aynı konuyla ilgili olarak Türk basın organlarına yansıyan sayı da
300.000’in üzerindedir.83 Bununla birlikte özellikle Yunanistan dışındaki Yunan hükümet yetkilileri ise ülkedeki dramın ayrıntısını
vermemek ve yaşanılan faciayı küçük göstermek gibi bir gayretin
içine girerler. Örneğin Gazette de Lausanne’a bir demeç veren bir
Yunan yetkilisi “…Yunan hükümetinin esas işi dâhili vaziyeti kuvvet81- www. Historia. Su. Se/urbanhistory/eauh/papers/r2_bournova. Pdf.
82- ABD’de yayımlanan bir makalede ise Atina’da açlık nedeniyle günde 1.000 ölüm vakası yaşandığı
belirtilmektedir. Tracy Dodge, “American Can Save Greece”, Ex Post Facto; Journal of the History Students at San
Francisco State University, Fall 2006, Volume XV, s.31–45. Ayrıca bkz. Ludington Daily News, 29 Ocak 1942.
83- The Milwaukeee Journal, 22 Mayıs 1943 ve The New York Times, 12 Ocak 1942.
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lendirmek ve bilhassa açlıkla mücadele etmektir. Atina’da söylendiği gibi
günde açlıktan 3.500 kişi değil 250 kişi ölmektedir. Her on günde 1-2
bin ton hububat gönderen Türkiye’nin bu tesirli yardımı bilhassa tebcile
değer. Tarafsız iaşe gemilerinin Yunanistan’a gelebilmesi için hükümet
gerek Anglo-Saksonlardan gerekse Mihver’den garantiler elde etmeye
çalışmaktadır.” der. 15 ve 25 Nisan 1942. Ocak 1942 tarihi itibarıyla
yabancı basın organlarında özellikle Atina ve Pire’de açlıktan ölenlerin sayısı ortalama 1.600 kişi olarak verilmektedir. Mayıs 1943 dönemine gelindiğinde ise ülkede yaşanılan açlık tehlikesinin boyutları konusunda yabancı basın organlarında farklı rakamlar da ortaya
çıkmaya başlar. Buna göre Eylül 1942 döneminde Atina-Pire bölgesinde açlıktan günde ortalama 25 kişi hayatını kaybederken bu sayı
özellikle çocukların birer yürüyen iskelet durumunda oldukları ülkede Kasım 1942 itibarıyla inanılmaz bir rakama ulaşır ve neredeyse 20 katına kadar çıkarak 400 olur. Aynı sayı Mayıs 1943 itibarıyla
ise 900 olarak verilmektedir. Örneğin Vatan gazetesi bu sayıyı ilk 8
ay için 320.000 olarak verir.84 Burada verilen rakamlar bazı yabancı
basın organlarında da aynı şekilde de verilmektedir. Örneğin The
Evening Independent gazetesi Ağustos 1941-Mart 1942 döneminde
Yunanistan’da 320.000 kişinin açlıktan öldüğünü, bu rakamların
normal ölüm oranlarının en az beş katı olduğunu, ülkede yeni doğum vakalarının neredeyse sıfırlandığını ve yeni doğan bebeklerin
de uzun süreli yaşayamadıklarını belirtir.85 The Southeast Missourian gazetesi ise günde ortalama 1.500 kişinin açlıktan öldüğü ülkede
yalnızca Atina’da 500 kişinin açlıktan hayatını kaybettiğini yazar.86
Gazete ayrıca “neslin geleceği” olarak nitelendirdiği çocuk ölümlerinde ise süt ve ilaç yokluğu nedeniyle ölümlerin çok daha fazla oldu84- Vatan, 15 Nisan 1942.
85- Yunanistan açlıktan kıvranırken Bulgarlar tarafından işgal edilen Makedonya’dan kaçan yaklaşık 100.000
mülteci de hem hayatlarını kurtarmak hem de barınacak bir yer bulabilmek maksadıyla Yunanistan topraklarına
girmiş durumdadır. Spokane Daily Chronicle, 13 Ocak 1942 ve The Evening Independent, 16 Temmuz 1942.
86- Mt. Adams Sun gazetesi ise ülkeden kaçan mültecilere dayanarak günlük ölüm oranını 1.200 olarak verir. Mt.
Adams Sun, 5 Haziran 1942 ve The Southeast Missourian, 20 Şubat 1942.
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ğunu yazar. Bir başka yabancı gazete ise Şubat-Mart 1942 döneminde
sadece Atina ve civarında 100.000 Yunan’ın açlıktan öldüğünü, geride kalanların ise çalışamayacak kadar güçsüz ve hasta olduklarını yazar.87 Bir başka yabancı basın organı ise İtalyan ve Alman işgallerinin
ardından Yunanistan’da 1943 Ekim ayına kadar yaklaşık 880.000 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü, 1.000.000 kişinin de ölüm tehdidi altında bulunduğunu yazar.88 Sürgündeki Yunan
hükümetinin Enformasyon Bakanı olan ve daha sonra bu görevinden istifa eden Andrew Michalopoulos ise Londra’da yaptığı açıklamada Atina’da bir günde açlıktan 1.600 kişinin hayatını kaybettiğini, nüfusu savaş öncesinde 1.000.000’un altında olan şehirde açlık ve
yetersiz beslenme nedeniyle 100.000 kişinin öldüğünü ifade eder.89
Aynı konuda Aralık 1941 tarihinde ülke dışındaki Yunan temsilcileri
tarafından yapılan açıklamada ise ülkede günde ortalama 450 kişinin hayatını kaybettiği belirtilir.90 Temmuz 1942 itibarıyla yabancı
basın organlarına yansıyan rakamlar ise “açlık işkencesinden” açlık
şehri Atina’da her gün ortalama 500 kişi hayatını kaybetmektedir.91
Nisan-Mayıs 1942 döneminde Atina’da bulunan Profesör Gilbert
Murray ve Wickham Steed tarafından yapılan açıklamada ise sadece
Atina ve Pire’de açlıktan 110.000 kişi ölmüştür ve buralarda çocukların durumu ise yetişkinlerle mukayese edilemeyecek kadar kötü
durumdadır.92 Aynı kişiler ülkenin bu durumuna müdahale edebilmek amacıyla İngiltere tarafından uygulanan ambargonun hafifletildiğini ve İngiltere’nin Türkiye üzerinden 50.000 ton gıda yardımı,
15 ton Kanada buğdayı ve 100 ton da kutu sütü gönderildiğini, özellikle kutu sütünün çocuk ölümlerini çok ciddi ölçülerde azaltacağını
da ifade ederler. Bir başka gazete ise özellikle 1942 kış aylarında ül87- The Milwaukee Journal, 27 Mayıs 1942.
88- Berkeley Daily Gazette, 19 Ekim 1943 ve Christian Science Monitor, 20 Kasım 1943.
89- The New York Times, 2 Haziran 1943.
90- The Southeast Missourian, 16 Aralık 1941
91- Chicago Tribune, & Haziran 1942.
92- The Glasgow Herald, 31 Mayıs 1943.
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kenin en ağır kayıpları verdiğini ve işgalin başladığı günden itibaren
500.000’den fazla Yunan vatandaşının hayatını kaybettiğini yazar.
Aynı gazeteye göre ülkede günde ortalama olarak 2.000 kişi hayatını
kaybetmektedir.93 Konuyla ilgili olarak en kapsamlı çalışmayı yapan
Eugenia Bournova ise 1939–1945 döneminde Atina ve çevresindeki ölüm oranlarını resmi kayıtlara göre toplamı 150.052 kişi olmak
üzere 1939 yılında 13.792, 1940’da 14.417, 1941’de 28.509, 1942 yılında 45.639, 1943 yılında 14.120, 1944 yılında 17.994 ve son olarak
1945’de ise 15.582 olarak verir.94 Kızılhaç kayıtları ise sadece 1940,
1941 ve 1942 yıllarındaki ölüm oranlarını vermektedir
Öte yandan belediyelerin sağlıklı hizmet verememesi sonucunda
çöplerin ve lağımın ortadan kaldırılamaması, temiz su eksikliği de
bir araya gelince öldürücü salgın hastalıklar da ortalığı yakıp kavurur. Vitamin eksikliğinden oluşan tümörler insanların ellerinden
başlayarak ayaklarına ve oradan da yüzleri dâhil bütün vücutlarına
yayılır. Kara para, karaborsa ve yüksek enflasyonla bağlantılı olarak
resmi veya gayrı resmi iş yapan, yiyecek ürünleri pazarlayan kişiler
yeni bir gelir kaynağına daha kavuşur. İşgal güçlerine yiyecek malzemesi satan veya kamuyu ilgilendiren işlere yatırım yapanlar bir
anda çok büyük paralar kazanmaya başlar ve panik hâlinde bu kazandıklarını yatırıma dönüştürmeye çalışır. Dönemin Yunan gazetelerinde yatırım için emlak almak isteyenlerin pek çok ilanına rastlamak mümkündür.95 Hayatın bu şekilde çekilmez hale geldikten
sonra devlete ve hükümete olan inançlarını da kaybeden Yunanlar
karaborsayı ve fahiş fiyatları istemeden de olsa kabul etmek zorunda kalırlar ve insanlar karaborsa olmadan Yunanistan’da yaşamanın
imkânsız hale geldiğini belirtirler. Böylece karaborsa hayatın istenmeden de olsa ayrılmaz bir parçası hâline gelir.
93- The Palm Beach Post, 25 Ekim 1943.
94- Araştırmacının “Deaths from Starvation; Athens-Winter of 1941-42” adlı çalışmasından aktaran “historia. su.
se/urbanhistory/eauh/papers/r2_bournova. pdf ”.
95- Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi “historia. su. se/urbanhistory/eauh/papers/r2_bournova.pdf ” adresinde
bulunabilir.
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Kent merkezlerinde açlıktan hayatını kaybetmiş insanların ve
özellikle küçük çocukların cesetleri artık sıradan bir hadise ve günlük hayatın bir parçası olarak kanıksanmış durumdadır.96 Sokaklar
yiyecek ararken hayatını kaybetmiş, çocuklarının ellerinden tutup
yiyecek bir şeyler bulmak için dışarıya çıkmış ancak açlıktan yere
yığılmış ve yardım isteyerek can veren insanların cesetleriyle doludur. Fiziki gücün bitmesinin yanında insanların ayrıca sinir sistemleri de harap olduğundan sokaklar bu tür insanlarla da dolmaya
başlar. Örneğin yaşadıklarına inanamayan ve isyan eden Zakynthos
adasından gelmiş ancak geriye dönememiş bir Yunan sokaklarda
‘Allah’ım, beni neden böyle bir ülkeye getirttin? Neden şimdi evimde değilim de bir köpek gibi gece yarısı sokaklarda sürünüyorum?
Neden? Neden Allah’ım, ben sana ne yaptım?’ diyerek ağlamaktadır.97 Yunanistan’ı işgal eden Alman askerlerinin ilk günlerdeki
durumu da çok iç açıcı değildir. Yeterince beslenmemiş, yorgun ve
yarı aç askerlerden oluşan birlikler öncelikle yiyecek maddelerine
ve ‘canlarının istediği her şeye’ yönelir. Alman birliklerinde askerlerin yiyecek istihkakını karşılayacak lojistik destek olmadığından
askerlerin neredeyse hepsi Atina sosyetesinin yemek yediği Zanar
gibi lokantalarda98 yemek yemeye başlar ve askerî kamplar yerine evlerde ve okullarda99 kalmayı tercih eder. Bu durum özellikle işgalin
ilk günlerinde Alman askerleri tarafından tercih edilen ve savaşın
yorgunluk ve stresini atma konusunda çok fazla da benimsenen bir
durumdur; ancak ilerleyen günlerde ülkede üretimin neredeyse sıfır
noktasına gerilemesi, ülkedeki bütün lokanta, otel ve dükkânların
kapanması, açlık tehlikesinin bir kâbus gibi ülkeyi sarıp sarmalamasıyla Alman askerlerinin bu safahatı da son bulacaktır. Bu arada
yaklaşık 1.500.000 Yunan vatandaşı ise evsiz, aç ve savaş yorgunu
96- The Montreal Gazette, 1 Ocak 1942.
97- Mark Mazower, a. g., e., s. 37.
98- Toledo Blade, 2 Şubat 1942.
99- The Palm Beach Post, 17 Temmuz 1944.
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bir haldedir. Bu konuyla ilgili olarak örneğin Atina’daki Alman askeri makamları Rusya’dan gelmesini bekledikleri yaklaşık 3.000
havacı asker ve subay için de Atinalılardan kalacak yer bulmalarını
ister.100 Bütün bunların dışında Almanlar özellikle Atina’da oteller,
yazlıklar, üniversiteler, okullar, hastaneler ve apartman daireleri yanında malikânelere de el koyar ve Yunan direnişçilere karşı mücadele edenler yanında özellikle Rusya cephesinden gelen yaralıları da
buralara yerleştirir.101 Bu yaralı Alman askerlerinin Atina’ya getirilmesinin sebepleri arasında ülkedeki nispeten daha ılıman hava şartları olduğu kadar Almanların propagandaya bağlı olarak ağır yaralı
ve soğuktan donmuş askerleri Almanya’ya göndererek motivasyonu
kırmamak düşüncesi de vardır. Oysa son 30 yılın en çetin kışını yaşayan Yunanistan’da insanların evlerinde ne ısıtıcı ne de elektrik bulunmaktadır. Böylece örneğin işgalin ilk günlerinde Atina’nın seçkin mahallelerindeki malikânelerde birkaç İtalyan veya birkaç Alman subayının kalmaya başladığı görülür.102 Aynı şekilde Atina’nın
en itibarlı ve pahalı lokantalarında sadece Alman askerleri yemek yemeye başlarken açlıklarını gidermek üzere “Yunanlar ise sulu kabak
ve patates bulmaya”103 gayret etmektedir. İşgalin ilk günlerinde hala
açık kalmayı başarabilen lokantalarda yemek yiyen Alman askerlerinin hesapları ise Yunanistan Bankası tarafından karşılığı olmayan
paralar veya çeklerle ödenir. İşgalin hemen ardından sıkıyönetim
uygulamasına geçen Almanlar ardından akşam saat 20.00’den sonra sokağa çıkma yasağı uygulamaya da başlar.104 Ardından Alman
askerleri yanında Alman polisi ve Gestapo da apartmanları, otelleri, okulları, hastaneleri ve kamuya hizmet eden tesislere el koyar.
Bu arada ülkeden çıkış yapan ilk tren Berlin’e yönelirken yükü de
100- The Montreal Gazette, 1 Ocak 1942.
101- The Southeast Missourian, 20 Şubat 1942.
102- Toledo Blade, 2 Şubat 1942.
103- A.g.g., 2 Şubat 1942.
104- Savaş döneminde Yunanistan’da bulunan ve 1946 sonrasında Kanada’ya göçerek bu ülkenin vatandaşı olan
bir öğrenci tarafından kaleme alınan anılardan derlenmiştir. http://vre.upei.ca/uasc/fedora/repository/vre:rwbatch2- 119/OBJ/05_greece_during_the_german_occupation_p_4-6.pdf
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Yunanistan’dan toplanan gıda maddeleri ve giyecek olur ve bu durum savaş ortamında bile ince ve alaycı eleştirilere neden olur;105
“…Almanya’da bolca yiyecek vardır. Yetenekli askerleri, ortalığı
bombalayıp duran savaş uçakları, tankları ve makineli tüfekleri sayesinde Almanya Norveç’te, Danimarka’da, Fransa’da, Yunanistan’da ve
Avrupa’nın geriye kalan yerlerinde bebeklerin ağzından bile mamalarını alabilmektedir. Soyguncuların Avrupa’da yiyecekleri, Amerika’da
işçileri vardır… Naziler tarafından soyulup soğana çevrilen ve dımdızlak ölüme terk edilen Yunanistan kış gelmeden halkının en azından iki
milyonluk kısmını açlıktan kaybedecektir.”
Aynı durumu ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi de Atina’yı terk
ettikten sonra doğrular ve ülkeyi ortada bırakan Alman askerleri
yüzünden açlık tehlikesinin başladığını belirtir.106 Berkeley Daily
Gazette’nin bildirdiğine göre Yunanlar arasında en şanslı olanlar
ise ülkelerini terk ederek Türkiye’ye sığınan ve İzmir yakınlarında
iki ayrı kasabada barınma imkânı bulan Yunanlardır ve Türk hükümeti burada kalmakta olan 30.000 Yunan vatandaşı için ihtiyaçlarını giderecek tedbirler almaktadır.107 Esasında ülkeden kaçırılanlar
bunlarla da sınırlı değildir. Berlin Üniversitesi’nden gelen profesörler ve öğrenciler de Yunanistan’dan antik uygarlık tarihine yönelik
eserleri Berlin’e götürürler. Bu konuda Selanik Üniversitesi Rektörü
tarafından yapılan müracaata eserlerin en kısa sürede geri gönderileceği belirtilmesine rağmen bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir.108
Ayrıca ülkedeki sanatsal değeri yüksek her türlü eşya ve kültürel değer de Almanlar tarafından Berlin’e taşınır.109 Böylece ülkenin işgal
edildiği ilk günlerde Yunanlara karşı herhangi bir girişimin içerisin105- The Miami News, 21 Ekim 1941.
106- Berkeley Daily Gazette, 27 Ağustos 1941.
107- Araştırmacının Notu: Gazetenin İzmir yakınlarında olduğunu belirttiği söz konusu bu iki kasaba büyük
ihtimalle Kuşadası ve Çeşme olacaktır. A.g.g., 27 Ağustos 1941.
108- http://vre.upei.ca/uasc/fedora/repository/vre:rw-batch2109- St. Petersburg Times, 9 Kasım 1941.
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de olmayan askerler daha sonraki günlerde ‘ganimet’ açısından da
ciddi ölçülerde zenginleşmeye başlar. Yollardan geçen Yunanların
önleri kesilerek ellerinde avuçlarında ne varsa zorla alınmaya başlanır ve ‘generallerden erlere kadar devam eden bir güç gösterisi ve
işbirliği içerisinde’ şiddetle baskı Yunanistan’da yüzünü yavaş yavaş
göstermeye başlar.110 Ülkenin durumu o kadar kötüdür ki ölenlerin
şehir dışında kazılan büyük çukurlara gömülmesi de tartışılan konular arasındadır. İlk etapta hayatını kaybedenler konusunda nasıl
bir tedbir alacağını bilemeyen ve ülke kaynaklarının neredeyse sıfırlanması nedeniyle çaresiz kalan Yunan idaresi tabut yapacak tahta
bulamadığından cesetlerin yakılarak imha edilmesi için Yunanistan Hekimler Birliği kanalıyla dini liderlerinden müsaade almaya
çalışır.111 Ne yazık ki ülke işgalin devam ettiği dönemde çok daha
kötü ve tahmin edilemeyen durumlarla da karşılaşır. Özellikle Pire,
Atina ve Selanik gibi büyük kentlerde açlıktan ölenlerin sayısı hızla
artmaya başlayınca salgın hastalık tehlikesi ve sokaklardan ölüleri
toplayacak bir teşkilatlanmanın olmaması nedeniyle kamyonlar ve
greyderler devreye girer.112 İsviçreli gazeteci Henry Sampaix tarafından Gazete de Lausanne’a verilen bilgide “Daha önce çöp taşımak
için kullanılan kamyonlarda şimdilerde açlıktan hayatını kaybetmiş
Yunan vatandaşları taşınmaktadır ve ben Yunanistan’da olduğum
günlerde neredeyse her sabah bu kamyonları görüyordum. Cesur
Yunanların basit evlerinde kalıp karınlarını doyuran İngiliz askerleri tanıyorum ve şimdi onlar her şeyden boş vermiş ve Almanların
tutsaklığını tercih eder görünüyorlar. Place D’omania’da üst üste
yığılmış; ancak dilenmeye bile güçleri kalmamış çocuklar gördüm.
Bazıları açlıktan ölmüştü ve uyuyormuş gibi görünüyorlardı. Arkadaşları onların öldüğünü anlayıncaya kadar da saatler geçiyordu.
Çıplak ayaklı bir çocuk bana açlıktan annesini kaybettiğini, abisinin
110- Mark Mazower, a. g., e., s. 23.
111- Vatan, 19 İkinci Teşrin (Kasım) 1941.
112- The Argus Australia, 7 Mayıs 1942.
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geçen gece açlıktan öldüğünü çünkü son dört gündür hiçbir şey yemediklerini söyledi.”113 denilir. Çöp kamyonlarıyla toplanan cesetler daha sonra, açılıp kireçlenen büyük çukurların içine doldurulmaya başlanır. Karınlarını doyuracak bir parça ekmek bulabilmek
için evden çıkan bir karı kocadan artık açlığa dayanamayan kadının yere kapaklanarak hayatını kaybetmesi kocası dâhil hiç kimseyi pek fazla etkilemez. Örneğin Atina ve Pire’de açlıktan hayatını
kaybetmiş ve adeta iskelete dönmüş çocukların cesetleri sokaklardan “süprüntü arabaları”114 ile toplanmaktadır115 ve çoğu zaman bir
parça ekmek bulma ümidiyle “süprüntü tenekeleri” başına üşüşen
insanların amansız kavgaları söz konusudur. Aynı günlerde tehlikeli
bir yolculuk sonrasında Yunanistan’dan kaçmayı başarabilmiş bir
denizci Yunan subayı ise ülkesinde yaşanan trajediyi özellikle Pire
ve Atina’da sokaklarda açlıktan bayılan ve genellikle de ölen insanlar görmenin artık sıradan hadiseler olduğunu, ülkedeki yiyecek
stoklarının Alman ve İtalyan askerlerinin kontrolünde olduğunu ve
onlar tarafından karaborsa piyasasına satıldığını, paranın değerinin
neredeyse hiç olmaması nedeniyle insanların evlerini, arabalarını,
giyeceklerini yok pahasına elden çıkartarak karınlarını doyurmaya
çalıştıklarını, 21 Ekim 1941–26 Ocak 1942 arasında 40.000 kişinin
açlıktan hayatını kaybettiğini ve insanların bir parça ekmek bulabilmek için sokaklarda boşu boşuna dolaştığını belirterek anlatır.116
Açlık ve sefaletin en trajik şekilde yaşandığı ülkede o kadar çok insan açlıktan hayatını kaybetmiş durumdadır ki ölüleri gömecek zaman da, enerji de, imkân da söz konusu değildir;117
“Kapı komşumuz olan Yunanistan’da harp faciasının doğurmuş olduğu açlığın bütün acıklı sahneleri devam ederek günden güne arttığı,
113- A.g.g., 7 Mayıs 1942.
114- Akşam, 5 Şubat 1942.
115- KGMA, Feridun Demokan Özel Arşivi, D.1.
116- The Mercury Australia, 6 Mayıs 1942.
117- Dr. Rasim Adasal’dan aktaran Cumhuriyet, 9 Mart 1942.
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her gün sokaklardan binlerce insanın iskelet halinde öldükleri gazete
neşriyatı, resmi makamların ifadeleri, gidip gelenlerin müşahedeleri ile
artık bir hakikattir. Yiyecek iptidai maddeler ve mahsuller bakımından
esasen kısır topraklar üstünde yaşayan bu dağlık ve kayalık memleket
halkı iş imkânsızlıkları karşısında da büsbütün sefaletin kurbanı olmaktadır. Ricai ve zaruri mütarekeden sonra sokakları maluller ve vaktiyle
hükümet dairelerinden maaş alan parasız mütekait memurlar doludur.
Gayri müsait harp şartları yüzünden Yunan balıkçıları bile denize açılıp
et yerine biraz balık tutmak imkânından da mahrumdurlar. Hububatı,
yağı, şekeri, eti ve hatta üzüm müstesna birçok meyveleri dahi hariçten
tedarik etmek mecburiyetinde olan bu fakir ve bedbaht memlekette gündelik gıdanın ancak hindiba, yabani hardal, ebegümeci, roka gibi otların
teşkil ettiğini ve yumurtanın 120 kuruşa satıldığını gazete sütunlarında
elem duyarak okuyoruz. Tarihi Türk topraklarını müdafaa etmek yolunda kahramanca dövüşmüş olan bu memleket halkının mukadder bir
işkence kabilinden yüklendiği feci açlık halen muharip ve gayri muharip
bütün vicdanlı insanların kafalarını işgal etmekte ve karşı taraf mağlubiyeti için müessir telakki edilen ablukalar kaldırılmaktadır. İnsanlık
duygusu ile kalbi çarpan düşman günlerce açlık içinde kıvranan rakibine
de acır ve bir şeyler verir. Bunun içindir ki aç Yunanistan’a karşı sempati
umumidir ve İtalya’dan bile insani yardım sesleri yükselmektedir.
Son zamanlarda memleketimizde hükümetin yapmış olduğu ve
Kızılay’ın beşeri duygularla ön ayak olduğu şümullü yardımlar arasında
bazı meslek gruplarının da aç Yunanistan’daki biçare meslektaşlarına
imkânlar dâhilinde yardım etmeleri takdirle zikre şayandır. Matbuat
mensupları hususi paketler ve balo hâsılatıyla buna ön ayak olmuşlar
ve mateessüf Kurtuluş vapurundan kurtulamayan kıymetli hediyelerini meslektaşlarına gönderememişlerdir. Posta memurlarının da buna
benzer beşeri tezahürlerini daha başkaları da takip edecektir. İnsanlık
merhalesinde herkesten fazla merhametli ve şefkatli olması lazım gelen
tabibin de bu işte lakayt kalmasına imkân yoktur. Sırf vicdani bir aksü-
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lamelle Yunanistan’daki aç meslektaşını düşünen Dr. Ziya’nın necibane
teşebbüsü şayanı takdirdir. Bu duygulu meslektaşımız ‘Türk Hekimleri Yardım ve Dostluk Cemiyeti’ başkanlığına aşağıdaki mektubu ve
Yunanistan’da herhangi aç bir Yunan hekim ailesine verilmek üzere beş
kiloluk bir paket göndermiştir; ‘Dünya Harbi neticesi feci açlığa mahkûm olan komşumuz Yunanların ıstırabını hissetmemenin imkânsızlığı
karşısında duyduğum teessürü azaltmak için ufak bir sandık içinde bir
miktar yiyecek maddeyi Yunanistan’da aç bir Yunan hekim ailesine verilmek üzere cemiyetimize gönderiyorum. Tarafınızdan İstanbul Kızılay Cemiyeti’ne verilmesini rica ederim. Esas vazifeleri insanlığa hizmet
etmekten ibaret olan biz hekimlerin komşu milletin hekim ailelerine yardım isteyeceğini düşünerek cemiyetimizin muvafık göreceği bir şekilde
aza arkadaşların yardımlarını istemelerini teklif eder ve derin saygılarımı sunarım…’
Sandığın muhteviyatı; 1-Bir kilo zeytinyağı, 2- Bir kilo toz şeker, 3Yarım kilo sabun, 4- Yarım kilo arpa şehriyesi, 5- Yarım kilo mercimek,
6- Yarım kilo kaşar peyniri.
…Yurdumuzda her hekimin muhtaç ve aç bir meslektaşına yardımı
vicdani bir haz ve borç telakki ettiği muhakkaktır. Hatta bazı tabipler
için bu yardıma tekabül eden para miktarı nihayet bir günlük kazanacaklarının ancak dörtte veya beşte bir kıymetindedir; ancak bu ferdi teşebbüsü umumileştirmek Ankara veya İstanbul gibi hekimlerin çok ve
cemiyetlerinin faaliyette bulunduğu büyük şehirlerimizde mümkündür.
Dostluk cemiyetleri, ihtisas toplantıları, etıbba odaları daha ziyade bu
şehirlerde nafiz ve hâkim bir rol oynayabildikleri cihetle tamimleri ve
dilekleri taşradaki hekimlerce de mecmudur. İstanbul’da ve Ankara’da
muhtelif şubelere mensup olan değerli meslektaşlar, kıymetli profesörler
ve faal doçentler de çokça bulunduğu gibi, tıp fakültesi ve askeri tıbbiye
talebesinin de memnuniyetle iştirak edecekleri bir hekimler balosu da verilebilir. Bu balonun temin edeceği hâsılata fiilen iştirak edemeyen bütün
Türk tabiplerinin de ianesi katılarak bu suretle Yunanistan’daki aç he-

KIZILAY BELGELERİ IŞIĞINDA YUNANİSTAN’DA ÖLÜM, AÇLIK, İŞGAL

135

kim ailelerine dolgun bir paket göndermek imkânı hâsıl olmuş olur… Aç
bir hekim tasavvuru ne kadar tüyler ürpertici bir fecaattir. Meslek icabı
olarak açlara ve hastalara bakmak vazifesiyle mükellef olan aç Yunan
hekimlerine biz Türk tabipleri de yardım edelim.”

3-Yunanistan’da Yaşayan Yahudilerin Durumu
İkinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde Yunanistan’da yaşayan Yahudilerin % 70’i Selanik bölgesinde bulunurken, geriye
kalanlar ise Atina (3.500), Kavala (2.000), Korfu (2.000), İyonya
(1.950), Drama (1.200), Larissa (1.175), Kastoria (900), Volos (882)
ve Rodos, Trikala gibi küçük merkezlerdeki Yahudilerdir.118 Ülkede savaş öncesinde aşağı yukarı 80.000 Yahudi yaşamakla birlikte
“bunlardan 50.000 kişilik bir kısmı maalesef Alman işgaline uğrayacak olan Selanik’te yaşamaktadır.”119 Durum böyle olunca işgal
altında bulunan ve açlıktan kıvranırken “Bize ya buğday ya da kefen
gönderin.”120 diye yalvaran insanların yaşadığı Yunanistan’daki bir
başka trajedi ise ülkede yaşayan Yahudilere karşı Almanların giriştiği Yahudilerin Yunanistan’daki başkenti gibi kabul edilen Selanik
ve civarında Yahudi nüfusu yok etme çabalarıdır. Bütün Avrupa’da
Yahudileri ortadan kaldırmayı hedefleyen Adolf Hitler 1940 yılında Nazi rejiminin ideologu olarak bilinen Alfred Rosenberg’e bir
talimat vererek Frankfurt’ta kurulması planlanan ve Almanları Yahudiler hakkında eğitecek enstitüyle ilgili her türlü bilgi, belge ve
doküman toplamasını ister.121 Bu talimatın alınmasının ardından
Yunanistan’da kendilerine Rosenberg Sonderkommandos denilen
“Yahudi uzmanı” kişilere de talimat ulaştırılır ve bu “uzmanlar” ça118- Bazı kaynaklarda 1941 yılı itibarıyla Atina’daki Yahudi nüfusu 1.000’den daha az olarak belirtilmektedir.
Douglas Frantz-Catherine Collins, The Untold Story of The Struma and World War II’s Holocaust At Sea, Death
On The Sea, Harpers Collins Press Yay., New York, 2003, s. 135.
119- Jonathan Steinberg, All or Nothing; The Axis and the Holocaust 1941-1943, Londra, 2002, s. 89.
120- Berkeley Daily Gazette, 19 Ekim 1943
121- Mark Mazower, a.g.e., s. 237.
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lışmalara derhal başlar.122 Selanik şehri ise Yunan Yahudilerinin en
yoğun yaşadıkları yerdir ve Yunan Başbakanı Metaxas’ın 28 Ekim
1940 günü Mussolini’ye verdiği “Oxi” cevabının ardından bölgedeki yüzlerce Yahudi de ülkelerini savunmak üzere askere yazılırlar ve
Yahudi Taburu (Cohen Battalion) olarak bilinen askeri güç ortaya
çıkar. Ülkenin işgal edilmesiyle beraber ilk etapta Yunanistan’ın
değişik bölgelerinden 12.898 Yahudi tespit edilerek subay, astsubay
veya rütbesiz asker olarak Alman işgal kuvvetlerine karşı koymak
üzere askere yazılır. Bu Yahudiler özellikle karla kaplı Arnavutluk
sınırında İtalyanlara karşı mücadele ederken Yahudi doktorlar da
zaman zaman cephede, genellikle de şehir merkezlerindeki hastanelerde Yunan ordusu için çaba harcar. Lojistik sağlanması ve ikmal
yollarında görev yapan Yahudi askerler yanında Yunan Hava Kuvvetleri ve Yunan Donanması adına savaşan Yahudiler de söz konusudur.123 Savaşın sonunda Yunan Yahudilerin kaybı 513 ölü ve 1.412’si
sakat kalmak şartıyla toplam 3.743 yaralıdır.124
Bu arada Yunan Yahudi kadınları da tıpkı diğer Yunan kadınları gibi savaşa fiilen dâhil olurlar ve bir kısmı Yunan Kızılhaç Teşkilatı bünyesinde cephelerden gelen yaralıların tedavisinde görev
alırken bazıları da kışlık çoraplar ve giysiler dikerek destek olmaya
gayret gösterirler. Selanik’te ise Alman işgal güçlerinin hummalı bir
çalışması söz konusudur ve Yahudileri ortadan kaldırmaya yönelik sistemli ve acımasız plan da devreye girmiş durumdadır. Buna
uygun olarak 11 Temmuz 1942 günü Selanik’ şehrinin en büyük
meydanı olan Eleftheria Meydanı’nda yanlarında en fazla 20 kg
özel eşyalarıyla toplanmaları istenen 9–75 yaş arasındaki yaklaşık
9.000 Yahudi ise acımasız bir planın ortasında kalırlar ve Temmuz
ayının o müthiş sıcağında bütün gün kızgın güneşin altında ayakta
122- www. Bbc. Co. Uk./ww2peopleswar/stories/27/a2752427. Shtml.
123- University of Cincinnati öğretim üyesi Prof. Dr. Steven Bowman’ın misafir öğretim üyesi olarak görev yaptığı
University of Haifa’da 12 Aralık 2002 tarihinde yaptığı “Freedom or Death; The Jews in the Greek Resistance” adlı
konuşmasından aktaran http://hcc.haifa.ac.il/Departments/greece/events/holocaust_greece/bowman.pdf
124- Photini Constantopolou-Thanos Veremis, , a. g. e., s. 34.
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bekletilmek suretiyle zayıf düşmeleri planlanır. Ardından Nazilerin
ikinci bir insanlık dışı uygulaması devreye sokulur ve bu insanlar ve
özellikle de yaşlı Yahudiler yorgunluktan bayılıncaya kadar zorunlu
kültür-fizik hareketlerine maruz kalırlar. Bütün gün güneşin altında ayakta kalmak ve hemen ardından saatlerce sözde spor çalışması
yapmak pek çok Yahudi’nin hayatını kaybetmesine neden olacaktır.
Bu insanlık dışı faaliyetin ardından Naziler tarafından kendilerine
sorun yaratan veya potansiyel olarak sorun yaratacağı düşünülenler
ise bölgeden uzaklaştırılır ve son derece aşağılayıcı şartlar altında
çalışma kamplarına gönderilir.125 Bu Yahudilerden yaklaşık 7.000
kişi ise uzun pazarlık safhasından sonra ve Alman işgal kuvvetlerine yüklüce bir bağış yaptıktan sonra serbest bırakılır. Almanların
Yahudilere yönelik girişimleri ülkeyi paylaştıkları ve 8 Eylül 1943
tarihine kadar beraber savaştıkları İtalyanlar tarafından destek görmezken Alman askerleri İtalyanların bu tutumuna tepki göstermektedirler.126 Almanlar Selanik’teki bütün yabancı konsoloslukları şehirde yaptıkları kıyım dünya kamuoyu tarafından duyulmasın diye
kapatırken sadece Mussolini’yle Romagna denilen bölgeden olan bir
konsolosun görev yaptığı İtalyan konsolosluğunu kapatmaya cesaret
edemezler.127 Selanik Yahudilerinin Gestapo tarafından toplanmaya
başlanması özellikle Şubat 1943 tarihinden itibaren hız kazanır ve
özellikle Haziran 1943 dönemine kadar 5 ay içinde neredeyse bütün Yahudiler almanlar tarafından çalışma kamplarına gönderilmek
üzere toplanır.128 Mart 1943 tarihine gelindiğinde özellikle Başpiskopos Damaskinos tarafından gösterilen tepki ve protestolara rağmen Yahudilerin toplanması ve ülke dışına çıkartılması faaliyetleri
125- The Miami News, 17 Aralık 1942.
126- Jonathan Steinberg, All or Nothing; The Axis and the Holocaust 1941-1943, Londra, 2002, s. 70-80.
127- Jonathan Steinberg, a.g.e., s. 91.
128- Photini Constantopolou-Thanos Veremis, Documents On The History of The Greek Jews, Yunanistan
Dışişleri Bakanlığı ve Atina Üniversitesi Siyasal Bilgiler Bölümü, Kastaniotis Editions, Atina, 1998, s. 257.
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aralıksız ve hız kesmeden devam eder.129 İlk başta son derece ılımlı bir havada başlatılan hareket daha sonra şekil değiştirmeye başlar. Şehirdeki Yahudi nüfusunun teker teker evlerinden toplanarak
toplama kamplarına götürülmesi faaliyetleri ise şehirdeki Yahudi
cemaatinin en yetkili kişisi olan Cevi Koretz tarafından Yahudi cemaatine ait arşivlerin Alman işgal kuvvetlerine teslim edilmesiyle
gerçekleşir. Bu bağlamda Cevi Koretz bu davranışıyla Selanik Yahudileri tarafından işbirlikçi olarak değilse bile basitlikle suçlanır.130
Bu dönemde Selanik’te iki katlı bir binayı kendisine karargâh olarak
seçen Gestapo mensupları, öncelikle Yahudi cemaatinin ileri gelenlerini Rosenberg Gestapo Taburuna teslim eder ve iki hafta sonra da
bütün Yunan Yahudilerin bu ofise gelerek kayıt yaptırmaları emredilir. Bu iki katlı ev artık Selanik Yahudilerinin kaderlerinin de çizildiği yer olacaktır. Her türlü aşağılayıcı uygulamayla ilgili talimatlar,
emirler, sansür uygulamaları, yasaklamalar ve kısıtlamalar bu evde
planlanır ve uygulamaya geçirilir. Almanların uyguladıkları sıkıyönetim ve sansür uygulamaları ise ülkede yaşayan ve açlıkla boğuşan insanların Yahudilere neler olup bittiğini öğrenmelerine ise
hep engel olacaktır. Almanlar tarafından Avrupa’nın pek çok işgal
edilmiş ülkesinde yapıldığı üzere Yahudiler Selanik’te de belli bir
bölgeye toplanırlar ve kaçmalarını engelleyecek, ayrıca kimliklerini belirleyecek bariz işaretler, kayıt numaraları ve özel kıyafetler de
burada uygulamaya geçirilir. Hayatın giderek yaşanmaz bir hal aldığı dönemde bu insanlara en geç 4 gün içinde Selanik’te belirlenen
5 bölgede toplanmaları ve buralarda 5 kişi bir odada olacak şekilde
yaşamaları emredilir. Ardından 3 yaşındaki bebeklerden başlayarak bütün Yahudilere üzerinde numaraların bulunduğu sarı bir bez
verilir ve bunlar Yahudilerin kollarına bağlanır. Yahudilerin telefon
etmeleri, sinema, tiyatro, kamuya açık yerler, tramvay ve toplu ta129- Yvonne Ouziel,“The Unfortunate Fate of Menty: Memories from the Occupation”’dan aktaran
www. Kkjsm.com/archives/The%Unfortunate%20 Fate%20of%20Mendy.doc
130- Photini Constantopolou-Thanos Veremis, a. g., e., 35.
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şım araçlarından istifade etmeleri yasaklanır. Gazete, dergi ve her
türlü basın-yayın aracına el konulur. Yahudi düşmanlığını körükleyen propaganda malzemeleri bütün sokaklara, kamuya açık yerlere
asılır;131
“…İşgalin ilk günlerinde Selanik’teki Özgürlük Meydanı’ndan geçiyordum. Orada Alman askerleri tarafından acımasızca dövülen ve
hakaret edilen insanlar gördüm. Önce ne olduğunu anlamamıştım fakat sonradan Almanların 18–45 yaş arasındaki insanları topladıklarını öğrendim. Temmuz ayıydı ve hava inanılmaz derecede ve kavurucu
ölçülerde sıcaktı ve Almanlar bu insanları bütün gün o sıcağın altında
beklettiler. Bu Almanların Yahudiler için yarattıkları gettolarda uygulamaya başladıkları ayrımcılığın daha başlangıcıydı… 1942 baharında
Yahudi toplumu ülkeden çıkmaya ve toplama kamplarına götürülmeye
zorlandılar. Yahudilerin adeta sığır sürüleri gibi tren istasyonlarına götürüldüklerini ve bir zamanlar hayvanların taşındığı o korkunç vagonlarda uzaklaştıklarını gözlerimle gördüm. Bu zengin ve varlıklı insanların şehirden ayrılışları işte böyle olmuştu. Gidenlerden neredeyse hiç
birisi geri gelmedi…”
Bu arada çok farklı ve basit nedenlerle hayatını kaybeden özellikle Selanik’teki sivillerin toplu mezarlara gömüldükleri öğrenilince en azından buralarda kimlerin bulunduğunun öğrenilmesi
konusunda Almanlara yapılan teklif de anında reddedilir.132 İlginç
bir nokta ise Selanikli Yahudiler tarafından bu dönemde Almanlara
“gönüllü” olarak 3.500.000.000 Drahmi bağış yapılmasıdır.133 Şüphesiz bu yardım faaliyeti gönüllülük esasına göre değil silah zoruyla
yapılmış bir faaliyettir. Almanların Yunanistan’ı işgal etmesi ve hemen arkasından Yahudilere yönelik kıyım harekâtına girişmesinden
hemen sonra bunun bir sonucu olarak 1943 yılı başlarında Selanik
131- Mary Agrofiotou’dan aktaran http//bbc.co.uk/ww2peopleswar/stories /78/a5798578.shtml
132- Mary Henderson, a.g.e., s.52.
133- Photini Constantopolou-Thanos Veremis, a. g., e., 265.
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nüfusunun neredeyse beşte birini oluşturan Sefardim Yahudi topluluğunun tamamı yalnızca birkaç hafta içerisinde Auschwitz’deki
ölüm kamplarına gönderilir. Oysa işgalin hemen sonrasında, Alman
işgal kuvvetleri tarafından “İşgal Kuvvetleri, bölgede yaşayanların
malını, canını ve şerefini koruyacağını taahhüt eder.”134 şeklinde bir
protokole de imza atmıştır; ancak bu protokol çok çabuk unutulur.
29 Nisan 1943 gününe kadar yapılan 5 seferde ise Selanik Yahudilerinden yaklaşık 13.000 kişi memleketlerinden uzaklaştırılmış ve
Polonya’daki genellikle Auschwitz, Majdanek, Dachau, Melk, Ebenese ve Mauthausen gibi ölüm kamplarında ölümcül tıbbi deneylerde kobay olarak kullanılırken hayatlarını kaybeden insanlardır. Bu
insanlardan bir daha haber alınabilmesi ise mümkün olmayacaktır.
Auschwitz kampındaki kayıtlar Selanik bölgesinden kampa getirilen
Yahudi sayısını 48.974 olarak gösterirken, 37.386 kişinin ise kampa
gelmelerinin hemen ardından gaz odalarına sokulduğu anlaşılır.
Yahudileri gaz odalarında, kamplarda veya psikolojik baskı altında
tutmak suretiyle ortadan kaldıran Alman yetkililere göre ise “Kalite
olarak çok düşük oldukları için”135 Yunanistan Yahudileri bu şekilde ortadan kaldırılmıştır. İtalyan işgalindeki başkent Atina’da136 ise
1939 itibarıyla sayıları 4.000 civarında olan Yahudilerin durumu
diğer bölgelerdekilere göre biraz daha iyidir. Alman işgali altındaki Rodos adasında da Nazi politikalarını uygulamakta olan Alman
işgal kuvvetleri Yahudi asıllı kişileri burada da toplayarak kamplara
sevk etmektedirler.137
Yunanistan’ın işgali sırasında ülkedeki Yahudi nüfusunun
%87’sini oluşturan toplam 67.000 Yunan Yahudi’si hayatını kaybe134- Photini Constantopolou-Thanos Veremis, a. g. e., s. 255.
135- Mark Mazower, a. g. e. s. 256.
136- İşgalin hemen ardından Almanlar kendileri için önem arz eden Atina-Pire hattıyla Selanik ve çevresini, ayrıca
Girit’in büyük bir bölümünü ve Ege’de üç adayı işgal eder. Bulgarlara ise Trakya ve Makedonya bölgeleri verilir.
İtalyanlar ise ülkenin geriye kalan kısımlarını işgal altına tutar. Stevan K. Pavlowitch, A History of The Balkans
1804–1945, Longman Yay., NewYork, 1999, s. 312.
137- Yakın Tarihimiz Ansiklopedisi, Milliyet, s. 204, İstanbul, (Yayın tarihi belli değil.)
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der. Türkiye’nin bu Yahudilere de yardımları olur138 ve söz konusu
Yahudilerin bir kısmı Türkiye’ye kaçar.139 Bu arada Polonya’daki Yahudilerin durumu özellikle ABD’de yaşayan Yahudiler tarafından
protesto edilir ve Alman işgalinde bulunan Yunanistan için farklı
ülkelerden ambargoya rağmen gıda yardımında bulunulduğu belirtilerek Polonya için bir şey yapılmadığı ve girişimlerden de bir
sonuç alınamadığı ileri sürülür.140 Yunanistan’da önce Selanik’te
başlatılan ve Nazi SS taburlarına mensup özel polis kuvvetleri tarafından toplanmaya başlayan Yunan Yahudilerin sayısı özellikle Haziran 1943 döneminde en üst noktaya ulaşır. Örneğin Mayıs
1944 döneminde sadece Atina çevresinde Almanlar tarafından toplanan ve Polonya’daki ölüm kamplarına gönderilen Yahudi sayısı
ise 2.000’dir.141 Türk pasaportlu Yahudi asıllı kimseler de Alman
askerleri tarafından toplama kamplarına gönderilmek üzere hapse
atılırlar. Türk konsolosluğunun girişimleri sonrasında Türk vatandaşı olduklarını belgeleyen 42 kişi ve 39 Türk balıkçı ise bu kamplara gitmekten son anda kurtulurlar.142

4- Türkiye’deki Kurum ve Kuruluşların Yardım
Faaliyetleri
Ülkede bunlar yaşanırken Yunanistan’ın içinde bulunduğu perişan durumdan kurtulabilmesi için Türkiye Kızılay Cemiyeti de bir
an evvel Yunanistan’a yardım yapılması ve çaresiz insanların içinde
138- Ulvi Keser, “Turkish Assistance Activities for the Jewish Immigrant Camps in Cyprus During Second World
War”, International Academical Review Journal Ege Academic Review, Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, İzmir, 9 (2 ) 2009, p. 735–758. Ayrıca Avrupa’daki Yahudilere yönelik olarak Türk Büyükelçilikleri
vasıtasıyla yapılan yardım faaliyetleri konusunda bakılabilecek önemli bir kaynak Emir Kıvırcık tarafından kaleme
alınan ve Behiç Erkin’in bu konuyla ilgili anılarını aktaran Büyükelçi isimli çalışmadır. Emir Kıvırcık, Büyükelçi,
Goa Yay., Istanbul, 2007.
139- Ulvi Keser, “İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye’nin Yahudilere Yardım Faaliyetleri”, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Ankara, Ekim
2006, s. 30–45.

140- The Canadian Jewish Chronicle, 21 Mayıs 1943.
141- The Palm Beach Post, 17 Temmuz 1944.
142- Yakın Tarihimiz Ansiklopedisi, Milliyet, s. 204, İstanbul, (Yayın tarihi belli değil.)
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bulundukları trajik ve insanlık dışı durumdan kurtulabilmeleri için
büyük bir gayret içerisindedir;143
“... Ama biz Türkler bugün dostluk elimizi uzattığımız Yunan
komşumuza o zaman da sevgi kollarımızı açmıştık ve işgal edilmiş bir
Yunanistan’da açlık ve perişanlık içerisinde kalıp kıyılarımıza sığınan
bu komşularımıza insancıl bir yaklaşımla elden geldiğince yardımda
bulunmaya çalıştık ve tüm tehlikeleri göze alarak motor ve gemiler dolusu gıda, ilaç, vesaire gönderip bu yakın komşumuzun yaşamakta olduğu bu zor günleri onlarla paylaşma yoluna gittik. Nitekim bu insanî
yardımlar 1942 başlarına kadar devam etti. Bu yardımları Kurtuluş
adındaki fedakâr bir yük gemisiyle yapıyorduk. Bu gemimizin uygun
bir yerden Yunanistan’a seferler yapması Yunan halkını öyle sevindiriyordu ki hangi yabancı gemiyi görseler ‘Kurtuluş geliyor.’ diye rıhtıma
üşüşüyorlardı...”
Yardım konusuyla ilgili olarak Cenevre’deki Kızılhaç genel merkezinden alınan 13 Kasım 1940 tarihli resmi bir telgraf ise işgal altındaki Yunanistan’ın durumunu gözler önüne sermesi açısından
önemlidir ve Yunan Kızılhaç’ının kendisine Türkiye tarafından yapılacak para yardımına minnettar kalacağını ve Kızılhaç’ın da söz
konusu para yardımını Yunanistan’a aktarma konusunda hizmete
amade olduğunu belirtmektedir.144 Bu noktada Yunanistan’a yardım
edebileceği düşünülen bir başka ülke ise söz konusu değildir. Bölgede ne olup bittiğini okuyucularına aktarmaya çalışan Times gazetesi muhabiri ise ‘Yunan milletinin çektiği sıkıntılardan ve bilhassa
Nazilerle Bulgarların şimal vilayetleri halkına yaptığı zulümlerden
bahsederek Bulgarlar tarafından 5.000 Yunan’ın öldürüldüğünü,
98.000 köylünün muhaceret ettiğini ve binlerce muhacirin Atina ve
Pire sokaklarında aç süründüklerini’ yazar.145 Ülkenin başşehri Ati143- Mir’at Erdöl, Küçük Kitap (Türk-Yunan Dostluğu), Ocak 1994, İzmir, s. 91
144- BCA. Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi’nin 13 Kasım 1940 tarihli Başvekâlet Yüksek makamına
gönderdiği T/22804 sayılı yazısı
145- Yeni Asır, 14 Son kanun 1942
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na ve hemen yanı başındaki Pire limanı ise savaşın başından itibaren
savaşın adeta sembolü hâline gelmiş durumdadır. Köy ve kasabalarda tarımsal üretim ve doğal kaynaklara kolay ulaşabilme gibi avantajlar nedeniyle hayatın nispeten daha yaşanır olduğu bir dönemde
Atina ve Pire ise ülke nüfusunun neredeyse beşte birini ağırlamak
zorunda kalmaktadır. Pire limanının kargo, ülkeye yiyecek yardımı,
açık denizlere ulaşabilme gibi farklı avantajları yüzünden özellikle
bu bölge askerlerden sivil halka kadar hayatta kalma gayreti içindeki
binlerce insanın gözdesi ve umut kapısı durumundadır. Ülke genelinde yaşanan açlık felaketine paralel olarak işgalin başlamasının
ardından Atina ve Pire de işsizlik, üretimde meydana gelen düşüş,
ticaret hayatının belirsizliklere sürüklenmesi, pahalılık ve karaborsa yanında dükkân sahiplerinin de tezgâhlardan malları kaldırması
ortamı iyice yaşanmaz hale getirir;146
“…Kilometrelerce gittikten sonra Pire’nin varoşlarına ulaştık ve
otobüsten atladık. Yiyecek aramak için sokaklarda dolaştım… O ana
kadar bilmediğim fakat çok yakın zamanda öğreneceğim şey ise Alman
askerlerinin burada çok daha fazla sayıda olmalarıydı. Dört gündür bir
şey yemememe rağmen direnişçilerle geçirdiğim zamandan sonra iyi durumdaydım ve asıl çözmem gereken uyuyacak bir yer bulmaktı. Sokaklarda epeyi bir dolaştıktan sonra Nisan 1941 tarihinde Almanlar tarafından bombalanmış bazı harap binalara rastladım ve kendime içeride
sessiz bir yer buldum… Uyandığımda ilk düşündüğüm şey boş midem ve
açlığımdı. Burada da ne şekilde olursa olsun yiyecek bir şeyler bulmanın
imkânsızlığını biliyordum ve küçük tabancamı karaborsada satmaya
karar verdim… Yiyecek aramaya devam ederken Pire limanı yakınlarındaki çarşıda benimle aynı yaşlarda bir çocukla karşılaştım. Uzun uzun
konuştuktan sonra onun da öksüz olduğunu ve yıkık binalarda kaldığını
anladım. Beraber kalmaya ve yaşamak için dilenerek, borç alarak veya
çalarak bulduğumuz yiyecekleri paylaşmaya karar verdik…”
146- Lyn Rowland, a. g., e., s. 105–107.
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Yunanistan’daki açlık dönemi o kadar acı ve sıkıntılı yaşanmaktadır ki ülke işgal altında olmasına rağmen açlıktan perişan olmuş
çaresiz ev kadınları tarafından ekmek yokluğunun protesto edildiği
sokak gösterileri de yapılmaya başlanır. Durum Alman yöneticiler
tarafından işgalin ilk yıllarında ciddi bir şekilde takip edilmektedir ve Berlin’e çekilen bir telgrafta ‘Bu bölgeyle ilgili ekonomik bir
planlama yapılmalı ve Yunanistan’ın askerî ve siyasî bir kargaşaya
düşmesine mani olunmalıdır.’ denilir.147 Bu durum Berlin’de Tarım
Bakanı ile Dışişleri Bakanı arasında sert tartışmalara da neden olur.
Öte yandan Alman yetkililer işgalin ilerleyen günlerinde açlık tehlikesinin Yunan halkını kasıp kavuran ölümcül bir vaka olmasının yanında kendileri aleyhine de kamuoyu oluşturacak, halkın dayanışma
ve işbirliği düşüncelerini kamçılayacak ve hayatta kalma arzularını
pekiştirecek bir silah olabileceğini ise göz ardı eder ve görmezler.
Aynı şekilde Rusya üzerine düzenlenecek bir operasyon öncesinde
Hitler ise kendisine yapılan Yunanistan’la ilgili uyarıları baştan savma emirlerle geçiştirmeye bakar; ancak Haziran 1942 tarihine gelindiğinde en azından Yunanistan’dan dışarıya üretimin çıkartılması
yerine öncelikle askerlerin ihtiyacını karşılayacak şekilde Nazi işgalindeki başka bölgelerden 10.000 ton hububatın Yunanistan’a getirilmesi kararlaştırılır. Bunun hemen ardından da bölgeye 40.000
ton hububat gönderilmesi kararlaştırılır. Bütün bu sert tartışmalara
ve varılan anlaşmalara rağmen Ekim 1941 tarihinde bütün bu planlardan vazgeçilir. Yunanistan’a komşu ülkelerden ve Nazi işgalindeki topraklardan getirilecek hububat da böylece yerinde kalır. Alman
kurmayları öncelikle kendi ihtiyaçlarını düşündüklerinden Yunanistan da böylece bir kalemde çizilir ve arka plana atılır. Nazi karargâhında Yunanistan’da yaşanan açlıkla ilgili herhangi bir kaygı, düşünce ve planlama söz konusu değildir. Yunanistan’ı göz ardı eden
Nazi karargâhında varılan dört yıllık bir savaş planlamasına göre
eğer işgal altındaki Avrupa’da bir ülkeye yardım edilecekse bu Yu147- Mark Mazower, a. g., e., s. 30.
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nanistan değil, Belçika, Hollanda ve Norveç olmalıdır. Öte yandan
Selanik-Atina hattındaki tren yollarının hasara uğraması sonrasında
bu hattın hububat taşınmasında kullanılması da söz konusu değildir. Aynı günlerde Ankara’daki Yunanistan Büyükelçisinin eşi Rafel
de memleketinde meydana gelen bu duruma karşı bir şeyler yapma
ihtiyacı hisseder ve İstanbul ve İzmir’de bulunan Yunanlar arasında
Yunan askerleri için fanila, çorap gibi bir takım giyecek malzemesi
toplamak üzere ‘Yunan Askerlerine Yardım Komitesi’ ismiyle bir teşkilatlanmaya gider. Oluşturulan bu yardım komitesinin Türkiye’de
toplamayı başardığı yaklaşık 15 ton kadar şekerin Yunanistan’a ihraç edilebilmesi için Bakanlar Kurulu tarafından da 9 Aralık 1940
tarihinde onay verilir. Yunanistan’ın İtalyan işgal kuvvetleri karşısında gösterdikleri mukavemet ve özellikle Hitler’in planlarını alt
üst etmesinin ardından böylece bu ülkeye ilk etapta 15.000 kutu
şeker gönderilir.148 Bu arada Yunan Sefaretinden alınan bir notada
sefaret mensupları ile Türkiye’deki Yunan konsolosluk makamları
tarafından Yunanistan’da bulunan akrabalarına gönderilmek istenilen 19 paketin kabulü ve Bardaland vapuru ile Yunanistan’a sevkinin
temini istenerek İsveç sefareti ile alakadar İngiliz makamlarının bu
paketlerin gönderilmesinde bir mahzur görmedikleri, Kızılhaç Beynelmilel Komitesi delegesi M. G. Simond’un Almanya Büyükelçiliği
nezdinde yaptığı girişimlere de olumlu cevap verildiği bildirilir.149
Yunan Büyükelçiliği tarafından hazırlanan bu son derece mütevazı
yardım paketlerinde iki kilo şeker ve üç kilo da pirinç bulunmaktadır ve aynı gemiyle Midilli’ye de yardım amaçlı olarak ayrıca 120 ton
kuru bakliyat da gönderilecektir.150

148- Milliyet, 3 Aralık 1940 ve 24 Aralık 1940.
149- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943–9-4c. Hariciye Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Reisliğine gönderilen
5 Nisan 1944 tarihli ve 25813 sayılı Çok Acele kayıtlı resmi yazı
150- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943–9-4c. Kızılay Cemiyeti Umum Merkezi tarafından gönderilen 6 Nisan
1944 tarihli ve 8766 sayılı resmi yazı
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“Muhtaceyne tevzi edilmek üzere”151 Yunanistan’a yapılan ilk
yardım faaliyetlerinin başında Yunanistan demiryolları ve denizyolları için gerekli olan 5.000 ton kömürün daha önce alınan kararların
dışında tutularak istisnai olarak Yunanistan’a gönderilmesi gelmektedir. Bakanlar Kurulu’nun 5 Mayıs 1940 tarihli bu kararından sonra söz konusu kömür Yunanistan’a gönderilir. Bu arada İstanbul’da
Rumca olarak yayımlanan Apoyevmatini gazetesi de 12 Kasım 1940
tarihli sayısında İstanbul Yunan Konsolosluğu’nun Yunan askerlerine yardım edilmesi için gönderdiği bir ilanı yayımlar;152
“İstanbul Yunan Konsoloshanesi, veliahttın eşi Prenses Frediriki için
davetini Yunan tebaasına tebliğ eyler. Yabancı diyarlardaki Yunanlar!
İstiklalimiz için çarpışan yavrularımız soğukla da cenkleşmektedir. Bunun için “Askere Fanila Teşkilatı” kurdum. Bu teşebbüsüme zahir olunuz. Veliahdın eşi Frediriki”
Hemen ardından Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Rafil
Rafail’in eşi de Dışişleri Bakanlığı’na bir müracaatta bulunur ve
İstanbul ve İzmir’de yaşayan Yunanlar arasında yardım amaçlı bir
dernek kurma düşüncesinden bahseder. Konuyla ilgili olarak Türk
Dışişleri Bakanlığı gerekli kolaylığı sağlayarak Türkiye’de Yunanistan için yardım toplanması ve bu yardımların en kısa sürede bu
ülkeye gönderilmesi için karar alır ve müsaade eder.153 İlk etapta
Türkiye’deki Yunanlardan bağış olarak toplanan 15 ton şekerin de
Yunanistan’a gönderilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılabilmesi için
Türk hükümetine müracaat edilir ve söz konusu izin 9 Aralık 1940
tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından kendisine verilir.154 Aşağı yukarı aynı günlerde olmak üzere, 6 Aralık 1940 tarihinde İstanbul,
151- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943–9-4c. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Sisam adası Kızılhaç
cemiyetine gönderilen 12 Ekim 1943 tarihli yazı.
152- BCA. 030.10.256.723.17. Başbakanlık Yazı işleri Müdürlüğü 4/10119 numaralı, 11641.433/537 sayılı ve 18
Kasım 1940 tarihli yazısı
153- BCA. 030.10.256.723.17.
154- BCA.08.18.01.02.93.113.18, Bakanlar Kurulu’nun 2/14838 sayılı ve 2 Aralık 1940 tarihli kararnamesi
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Ankara ve İzmir’de de işgal altındaki Yunanistan için yardım kampanyaları başlatılır ve İstanbullular 200 çorap ve 200 kazak hazırlayıp bunları Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na teslim ederken Ankara ve İzmir’de aynı şekilde kadınlar topladıkları yardımları Yunan yetkililere iletir.155 İstanbul’daki Yunan Başkonsolosluğu
tarafından Ekim 1940-Nisan 1941 döneminde Yunanistan için toplanan yardımlar 48.826 lira, 276.220 Drahmi, 100 Pound, 85 Dolar,
15 altın lira, 491 Yunan devlet tahvili, 162 altın yüzük, çeşitli değerli
takılar, ayrıca 40.555 çift yün çorap, 3.803 kazak ve fanila, 3.486
adet giysi, 347 kutu ilaç ve ilaveten İzmir’de toplanan 3.216 liradan
oluşmaktadır.156 Bütün bu yardım faaliyetleri yanında Türk hükümeti tarafından savaşın sonuna kadar geçen sürede Yunanistan’daki
Türk vakıflarının kullanımı da Yunanistan’a devredilir. Hemen bu
günlerde Türkiye’de yaşayan 60 Yunan vatandaşı da Yunan ordusuna katılmak ve işgalci Almanlara karşı mücadele etmek üzere trenle
Atina’ya uğurlanırlar.157 Türkiye Yunanistan’a yaptığı bu yardımlarla yetinmez ve gönderilen 5 bin ton kömüre ilaveten işgal altındaki
Yunanistan’da yaşanan ağır kış şartları da dikkate alınarak Bakanlar
Kurulu’nun 18 Aralık 1940 tarihinde aldığı yeni bir kararla bu ülkeye 10 bin tona kadar partiler hâlinde kömür gönderilmesine de müsaade eder. Türkiye’nin Kızılay vasıtasıyla 1940 yılından başlayarak
1941 yılına kadar Yunanistan Kızılhaç Teşkilatı’na yaptığı yardımlar 4.163.000 Drahmi karşılığı malzeme, ayrıca 15.000 şişe tetanos
ve kangren serumu ve 3 de ambulans şeklinde olur.158
Öte yandan Alman işgalinin ardından ülkede yaklaşık 400.000
ev tamamen yıkılmış durumdadır. Aynı şekilde 1.800 köy de hari155- Yunan Dışişleri Bakanlığı Arşivi (AYE), Klasör 38, Mısır Hükümeti, 1941,I/G2/3’den aktaran Elçin Macar,
a.g.e., s. 33.
156- Yunan Dışişleri Bakanlığı Arşivi (AYE), Klasör 12, Londra’daki Hükümet, 1941-1942’den aktaran Elçin
Macar, a.g.e., s. 75.
157- Ayrıntılı bilgi için bkz. Ulvi Keser, Kıbrıs’ta Türk-Yunan Fırtınası (1940–1950–1960–1970), Boğaziçi Yay.,
İstanbul. .Akşam, 17 Kasım 1940.
158- Ksenofondas L. Pantazidis, İ İstoria tou Ellinikou Stavrou, C. I, Atina, EES, 1987, s. 265-275’den aktaran Elçin
Macar, a. g. e., s. 34.
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tadan silinmiş durumdadır. Ayrıca bütün büyük limanlar, tren yolu
hatları, telefon şebekesi, hava alanları ve köprüler tamamen ortadan
kaldırılmıştır. Dükkânlarda neredeyse hiçbir şey olmamasına rağmen parası olan insanların oluşturduğu yüzlerce metre uzunlukta
kuyruklar sokakların sıradan görüntüsü hâline gelir Sigara, ekmek
ve bir tas çorba alabilmek için girilen kuyruklar o kadar uzun ve yavaştır ki insanlar yanlarında sandalye de getirmektedirler. Alman işgal kuvvetleri ise bu felakete kaygısız durumdadırlar ve kaygısızlıklarını ‘Siz daha bir şey görmediniz. Polonya’da açlıktan günde 600
kişi ölüyor.’159 sözleriyle açıklarlar. Tam bu dönemde Türkiye’nin
“Türk milletinin dişinden tırnağından arttırdıklarını kardeş bir
memlekete, yardım, muhabbet ve şefkatini taşıyan”160 Kurtuluş gemisiyle yardım faaliyetlerine başlaması “Türkiye’nin Kurtuluş’unun
Yunanistan’ın kurtuluşu” haline gelmesine sebep olur;161
“…Açlık ve sefalet hüküm sürüyordu. O kadar çok insan ölüyordu ki
gömmekte zorlanıyorduk. Kurtuluş’un yardımları halkıma nefes aldırdı.
Vapur geldiğinde herkes sevinç içinde limana koşardı. Tam benim dükkânımın önüne yanaşan gemiden kasa kasa yumurta, fasulye, mercimek,
nohut indirilirdi. Belediye erzakı halka dağıtırdı. Geminin kaptanıyla
hiç konuşmadım ama mürettebatına talimat verip erzakın indirilmesiy159- Mark Mazower, a. g., e., s. 33.
160- Ulus, 18 Kasım 1941.
161- Kurtuluş gemisiyle ilgili olarak hazırlanan belgeselin galası için Yunanistan’dan davet edilen ve Kurtuluş
gemisinin kaptanı Rıdvan Ür’un oğlu Abdülkadir Ür tarafından İstanbul Kabataş İskelesi’nde karşılanan ve ona
şükranlarını “Baban halkım için çok şey yaptı, onun iyiliğini hiç unutmadık. Allah’tan baban vardı da yardım getirdi
bize, ne kadar teşekkür etsem azdır.” diyerek ifade eden Yunan vatandaşı Kyriakos Georgiadis’den aktaran Vatan,
10 Eylül 2006. Kyriakos Georgiadis esasında İstanbul doğumludur ve Mustafa Necati Bey’in Mübadele İmar ve
İskân Bakanı olduğu yıllarda (1924) ve daha 4 yaşındayken Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan ve her iki
ülkenin tarihine “Büyük Mübadele” olarak geçen süreçte Yunanistan’a göç etmek zorunda kalan bir ailenin oğludur
ve Pire’de demircilik yapmaktadır. Bu görüşme vesilesiyle Kurtuluş gemisinin kaptanı Rıdvan Ür’ün oğlu da 10
yaşında olduğu o günlerde babasının Yunanistan’ın o dönemde içinde bulunduğu sıkıntılı süreci hangi sözlerle
aktardığını ifade eder ve “Yunan halkının açlıktan kıvrandığını keşke görmeseydim, buna yürek dayanmıyor.” diyen
babasının İstanbul’a dönerken gemideki kumanyasını bile limanda bıraktığını belirtir ve babasının 1965 yılında
ölünceye kadar yaşadığı iki olayı da anlatmaktan kendisini alamaz ve “Liman bombalanırken babam gemiyi açığa
çeker, bombardıman sona erince tekrar iskeleye yanaşırmış. Bir keresinde yaşlı bir adam gelecek seferinde babamın
yoğurt getirmesini istemiş. Babam yoğurdu götürmüş ama o yaşlı adamın da açlıktan öldüğünü öğrenmiş. Bir
lokantada ise garsonun ekmek kırıntılarını avuçlayıp yediğini görünce masadaki yemeği ve ekmekleri ona vermiş.
Babamın anlattıkları hepimizi çok üzmüştü. ‘Yunanistan’ın halini gördünüz, ekmeğin kıymetini bilin, kırıntısını
bile yiyin...” derdi.
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le bizzat ilgilendiğine hep tanık oldum. Geminin battığını öğrendiğimizde hepimiz çok üzülmüştük. Kurtuluş’u hep minnetle andık…”
Ülkede sıkıntısı çekilen tek şey sadece yiyecek de değildir. İnsanların zaman zaman evlerinden çıkarak hemen yakınlarındaki bir
başka yerleşim merkezine gitmeleri de günler öncesinden alınması
gereken bir izin kâğıdına bağlıdır. Bu izin kâğıdını almamış olanların seyahat etmelerine de izin verilmez. Bütün bunlara ilaveten yol
boyunca yapılan sıkı kontrol ve aramalarla neredeyse istasyonda durulması ve işgal kuvvetlerinin sıkı denetimi altında yolculuk yapılması da mesafenin gittikçe uzamasına neden olur. Örneğin başkent
Atina’dan Selanik’e gidecek olan birisi bu yolu trenle ancak otuz altı
saatte alabilmektedir. Hayatını kurtarmak ve nispeten daha tehlikesiz gibi görünen adalara kaçmak isteyen birisi ise pek çok kişinin
hayal bile edemeyeceği kadar büyük paralar harcamak zorunda kalır ve Pire’den Sakız adasına da ancak on beş veya yirmi günde ulaşabilir. Başta Atina olmak üzere bütün büyük şehir merkezlerinde
akaryakıt sıkıntısı nedeniyle hayat durma noktasına gelmiştir veya
tamamen iptal edilmiş durumdadır. Hal böyle olunca şehir merkezlerinde de hayat her anlamda tamamen durur. İşgalin ilk dönemlerinde ‘balık istifi de’ olsa toplu taşım araçlarından istifade edebilen
Yunanlar daha sonraki günlerde bu araçları da mumla aramaya başlarlar ve yaz, kış demeden her yere ve müsaade almak şartıyla yürüyerek gitmek zorunda kalırlar. Yunanistan’ın başkenti ve en büyük
şehri olan Atina’da özellikle göçmenlerin yaşadığı mahallelerde ise
tam bir trajedi yaşanmaktadır. Anne ve babasını kaybetmiş ve kimsesiz kalmış çocuklar, kocasını kaybetmiş ve kendi hastalığından
çocuklarına bakamayan anneler, üzerlerindeki tek parça battaniyeye
sığınarak hayatta kalmaya çalışan insanlar, hastalıktan yataktan kalkamayan ve aç çocuklarıyla yaşamak zorunda kalan anne ve babalar
artık hayatın olağan görüntüleri arasındadır. Örneğin Atina’nın orta
direk ve çalışan nüfus için örnek gösterilen Dourgouti mahallesinde
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2.200 ailenin 1.600’den fazlasının ilk etapta acil sağlık yardımına
ihtiyaçları bulunmaktadır.162 İşgal altındaki Yunanistan’da insanlar
açlık ve sefaletten perişan bir vaziyetteyken Yunan yetkililer ise son
derece kısıtlı mali güçleriyle sosyal hayatı ayakta tutmaya çalışır ve
örneğin asker aileleriyle savaşta yaralananlarla bombardımanlar sırasında evleri zarar görenler için bir yardım kampanyası düzenlenir
ve Yunan hükümeti 28 Ekim 1940 tarihinden itibaren aldığı mali
tedbirlerle bu insanlara yardım etmeye başlar ;163
“…Harp eden askerlerimiz ve onların aileleri için devlet yeni kanunlarla atideki tedbirleri almıştır.
A. Aileleri için:
1. İhtiyat veya gönüllü efrat olarak silaha davet edilen fakir efradın
ailelerine maaş tahsis edilmektedir. Devlet bu uğurda ayda 200 milyon
Drahmi tahsis eylemiştir.
2. Düşman bombardımanında eşyası yani çamaşır, elbise, ev eşyası,
alet ve sairesi tahrip edilen her aileye devlet nakdi muavenette bulunmaktadır. Bu muavenet tahribatın derecesi nispetinde 35.000 Drahmiye kadar çıkar.
3. Vatan uğrunda mücadele ederken ölen muvazzaf, ihtiyat ve gönüllü efradın ailelerine devletçe maaş tahsis edilmektedir ki bu tahsisat
neferlere ayda 1000, onbaşılara 1125, çavuşlara 1250 ve başçavuşların
aileleri için de 1400 Drahmi maaş tahsis edilmektedir. Bunların çocukları varsa onların miktarı nispetinde maaş zammedilir. ( Diğer harplerde ölen efradın ailelerine, neferlerin 300, onbaşıların 310, çavuşların
320 ve başçavuşların ailelerine 330 Drahmi maaş tahsis ediliyordu.)
4. Ordunun muvazzaf küçük zabitleri için de aynı tedbirler alınmaktadır.
162- Mark Mazower, a. g., e., s. 37.
163- BCA. Millî Müdafaa Vekâleti Ordu Dairesi’nin 1692/20864 sayılı ve 18 Şubat 1941 tarihli yazısı
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5. Keza harp mezaliminden ölen ve tağayyup eden muvazzaf, ihtiyat
ve gönüllü efradın ailelerine devlet aynı maaşı tahsis ediyor. İnemattan
dolayı malul kalanlar dahi aynı kategoriye dâhildir.
6. Sivil halktan olup memleket dâhilinde düşman bombardımanları
neticesinde ölenlerin ailesine şimdiye kadar maaş verilmediği halde devlet bu defa onlara maaş tahsis etmeye karar vermiştir.
7. Memleket dâhilinde düşman bombardımanından aldığı yaradan
malul kalan sivil halka devlet maaş tahsis eder. Bu vaziyette bulunan beher şahsa tahsis edilen maaş maluliyetin derecesi nispetinde ayda 3000
Drahmiye kadar çıkar.
B. Mücadele eden askerler için:
1. Aldığı yaradan, incimaddan ve zatülcemb (plörezi) hastalığından malul kalan muvazzaf, ihtiyat ve gönüllü ve daimi efrada devlet
maaş tahsis eder. Bu maaş alakadarın maluliyeti nispetinde neferler için
4000, onbaşılar için 4500, çavuşlar için 5000, başçavuşlar için de 5500
Drahmi maaş tahsis edilmektedir.(Hâlbuki eski harp malullerine devlet
şimdiye kadar azami 2210 Drahmi ve tamamen malul olanlara 3600
Drahmi maaş tahsis ediyordu.)
2. Tahtı silaha celp edilmeden evvel herhangi bir işle meşgul olan askerlerin aileleri maaş almakla beraber askere alınmazdan evvel teveğğul ettiği sanat ve ticaretten dolayı tahakkuk ettirilmiş olan kazanç ve
icrayı sanat vergilerini devlet bağışlamıştır.
3. Keza hane sahibi olan askerler 2400 Drahmiye kadar emlak vergisinden azledilirler. Arazi, isticar vergisinden de aynı şekilde muafiyet
bahşediliyor.
4. Zuraı himaye etmek arzusunda bulunan devlet bütün çiftçileri yer
istihsalatı vergisinden affeylemiştir.
5. Devlet askerlerin yevmiyelerini de neferler için 25 Leptadan 1
Drahmiye, onbaşılar için 40 Leptadan 2 Drahmiye, çavuşlar için 2.70
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Drahmiden 5 Drahmiye, başçavuşlar için 3 Drahmiden 10 Drahmiye
artırmıştır.
6. Devlet askerlerin iaşesi için karavana tahsisatına zam yapmıştır.
Beher neferin günlük karavana tahsisatı 20 Drahmiden 25 Drahmiye
çıkartılmıştır.
7. Hasta veya mecruh olarak hastanelere sevk edilen askerlere devlet
yevmiyelerini verir. Hâlbuki eskiden hastanelerde bulunan askerlere tedavi müddetleri zarfında yevmiye verilmiyordu.
8. Devlet hastaneden çıkan ve evlerine gitmek üzere sıhhî mezuniyet
alan tebdili hava efradına maaşlarını ve iaşe tahsisatını da verir. Bir aylık sıhhî mezuniyetle hastaneden çıkan bir nefere 30 Drahmi yevmiye ve
750 Drahmi iaşe bedeli ki ceman 780 Drahmi verilir.
9. Bundan başka bunlardan bir defaya mahsus olarak neferlere 80,
çavuş ve başçavuşlara 100 Drahmi verildiği gibi evlerine kadar gitmek
için tren, vapur ve otobüs biletleri gidip gelme meccanen verilir.
C. Silaha çağrılan devlet memurları ve hademeler hakkında
1. İhtiyat ve gönüllü olarak silâhaltına alınan muvazzaf devlet memurları ile hademelerin devlet tarihinde hizmet müddetleri 6 aydan
fazla ve 1 seneden az ise asıl maaşlarının yarısı, bir seneden fazla ise
maaşlarının tamamı verilir.
2. Muvazzaf devlet memurlarına, hademelere yevmiye ve mukavele-i
mahsusa ile müstahdem olanlara müddeti hizmetleri nispetinde aylık
tahsis edilir. Belediyelerin ve sair müessesatın muvazzaf ve gayrı muvazzaf memurları ile yevmiye ve mukavele-i mahsusa ile istihdam edilen
eşhasa hakkında dahi aynı tedbirler alınmıştır.
D. Askere alınan hususi müessesat memurları hakkında
Bunların askere çağrılmazdan evvel çalıştıkları müessesede maaş
alanları keyfiyeti devletçe temin edilmiştir.
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E. Umumi teshilat
1. Tahsis edilecek her nevi maaşat için gereken vesika, istida ve bilcümle evrak pul harcından muaftır.
2. Muhassas maaşatın ahzi esnasında verilecek makbuzat puldan
müstesnadır.
3. Maluline, meruhan ve meşakı harbiyeden vefat edenlerle harpte
kaybolanların ailelerine verilen tahsisat her nevi tevkifattan muaftır.
Bu tahsisatın en mühimi harp meydanlarında ölenlerle hastanelerde vefat edenlerin ve kaybolanların ailelerine maaş tahsisi muamelatı
avukata ihtiyaç hissedilmeyecek surette basitleştirilmiştir. Bir askerin
öldüğünü veya kaybolduğunu hükümet haber alınca muktazi yesikin ihzarı ile maaşa istihkak kedbedecek olan ölü askerin veresesinin tespitini
devlet bir borç bilir. Bu suretle malul veya yetim maaşının tahsisi eskisi
gibi senelerce zamana ihtiyaç göstermez, en kısa bir müddet zarfında
temin edilir.”
Türkiye bir yandan Yunanistan’a yardım etmeye çalışırken bir
taraftan da savaşan taraflar arasındaki soğuk savaş ve propaganda
faaliyetleri devam etmektedir. Söz konusu bu propaganda faaliyetleri özellikle İngiltere ve Almanya arasında amansızca ve aralıksız
devam etmektedir. Her iki ülke bir yandan cephede birbirlerine
karşı askeri üstünlük kazandıklarına dair klasik savaş propagandalarına devam ederken bir yandan da özellikle Yunanistan gibi açlıktan inim inleyen ülkeler üzerinden yaptıklarının doğruluğunu ve
“düşmanın” acımasızlığını ön plana çıkarırlar; ancak unutulan bir
şey vardır. O da Yunanistan’da artık insanların dayanacak güçlerinin kalmamasıdır. Aynı paralelde Almanya Büyükelçiliği de Ege ve
Akdeniz’deki hareket tarzları konusunda Türkiye’ye bir nota vererek deniz seferlerinin ne şekilde yapılacağı konusunda uyarılarda
bulunur ve özellikle Yunanistan’da devam etmekte olan askeri harekât ve işgal nedeniyle Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde çeşitli askeri tehlikelerin söz konusu olduğu, bu durumda denizde yürütüle-
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bilecek her türlü taşımacılık girişiminin de aynı tehlikeler ve riskler
altında yapılacağı, yukarıda belirtilen tehlikeli sularda seyir halinde
olan gemilerin başta deniz mayınları olmak üzere savaşan tarafların
savaş gemilerinin saldırılarına maruz kalabileceği belirtilir. Türk
gemilerinin hareket tarzları konusunda ayrıca Alman hükümetinin
İtalyan hükümeti tarafından 4 Şubat 1941 tarihli deklarasyonla tayin edilen deniz mıntıkasının doğusuna denk gelen ve Ege Denizi
de dâhil olmak üzere Türk sahillerine, Türk kara sularının başladığı
noktaya kadar olan Doğu Akdeniz bölgesinde her türlü sivil deniz
taşımacılığı faaliyetinden kesinlikle uzak durulması gerektiği yönünde uyarılarda bulunduğu, ayrıca devam etmekte olan savaş nedeniyle savaşa dâhil olmamış tarafsız ülkelere ait gemilerin seferlerinin de ancak Türk karasuları dâhilinde yapılabileceği, bu konuyla
ilgili olarak belirtilen sınırların Alman resmi makamları tarafından
gerekli görüldüğü hallerde değiştirilebileceği, Türk gemilerinin ise
kendi sınırları dâhilinde seferlere çıktıklarından yukarıda belirtilen
hususların onlar için pek de gerekli ve önemli olmadığı, öte yandan
eğer bir Türk taşımacılık gemisi savaş bölgesinden geçmek isterse
Alman hükümeti her seferinde daha önceden ve zamanında haberdar edilmiş olmalıdır şeklinde uyarılar da yapılır.164

5- Yunanistan’a Askerî Yardım Gönderilmesi
1940 yılının son gününde Yunanistan’a bir askerî yardım da söz
konusu olur ve Tepedelen’de İtalyan güçleri karşısında sıkışan Yunanlara yardım amacıyla Asteğmen Cevad Mehmet Atlar sorumluluğunda Edirne’de bulunan Topçu Yarbay Halil Yurdakul’un denetiminde İstanbul, Tophane’deki levazım depolarından alınan ve
özel bir katarla Kuleliburgaz (Pityon)’a götürülür. Bu yardım kapsamında 100.000 çift asker çorabı, 7 bin tüfek bombası ve 1,5 ton kalay
164- BCA. Hariciye Vekâleti, İkinci Daire Umum Müdürlüğü’nün Yüksek Başvekâlete gönderdiği 9 Nisan 1941
tarihli ve 6381/157 sayılı resmi yazısı
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burada bir tutanakla Yunan subaylara teslim edilir.165 Yunanistan’a
yapılan askeri yardımla ilgili olarak arşivlerde çok fazla bilgi olmamakla beraber bazı eski diplomatların anılarında bu bilgiye rastlamak da mümkündür.166 Aynı günlerde Kuleliburgaz (Pityon) vasıtasıyla Yunanistan’a gönderilen bir başka yardım malzemesi ise Yunanistan Kızılhaç Cemiyeti namına hazırlanan 4 sandıkta toplam
10.000 şişe olmak üzere tetanos serumunun Hıfzısıhha Müessesesi
tarafından 29 Mart 1941 tarihinde Yunanistan Kızılhaç Cemiyeti
adına Selanik’e götürülmek üzere Pityon’da gümrük yetkililerine
teslim edilmesidir.167 Bu dönemde dikkat çekici bir nokta ise Türk
basınında İngiltere’nin Yunanistan’a yardım konusunda yetersiz
kalmasına büyük bir tepki gösterilmesi ve Yunanistan’a Türk basını
tarafından verilen destek faaliyetleridir.168 Bu arada bir başka askeri
yardım faaliyeti ise 18Kasım 1943 günü gerçekleşir169 ve Kuşadası
Kızılay merkezinden Paleto isimli Yunan teknesiyle 12 parça halinde toplam 3540 kilo “muhtelif harp malzemesi” Sisam adasına gönderilir.170 Bununla birlikte Yunanistan’ın Roma sefiri İtalyan Stampa gazetesinde 1 Haziran 1940 tarihinde yayımlanan ve Yunanistan
ile Türkiye’nin arasını bozmaya çalışan bir mektubu ivedi olarak
kendi Dışişleri Bakanlığı’na gönderir;171
“Yunan salibi hilalden medet umuyor ve ona sarılıyor. Türkler dört
asırdan beri kendilerinden nefret eden ve kendilerini çiğnemeye çalışan
165- İkinci Dünya Savaşı’nın devam ettiği günlerde yeniden silâhaltına alınarak Millî Savunma Bakanlığı’nda
görevlendirilen söz konusu kişi bu anılarını 20 Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs’ta Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı nedeniyle anlatmıştır. Ancak Yunanistan’a silah yardımı yapıldığı
konusunda şu ana kadar başka hiçbir kaynağa rastlanmadığından, ayrıca bu kadar önemli bir hususta Millî Savunma
Bakanlığının Türk Silahlı Kuvvetlerinde geçici görev yapan bir yedek subayı görevlendirmesinin pek muhtemel
görünmemesi gibi sebepler nedeniyle bu yardım konusu soru işaretleriyle doludur. Milliyet, 10 Ağustos 1974
166- Oğuz Gökmen, Bir Zamanlar Hariciye; Eski Bir Diplomatın Hatıraları I, İstanbul, 1999, s.162.
167- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Sıhhat ve İçtimai
Muavenet Yüksek Vekâletine gönderilen 4 Nisan 1941 tarihli ve 4978 sayılı yazı.
168- Ulus, 23–30 Mayıs 1941.
169- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943–9-4c. Kuşadası Kızılay Mümessilliği tarafından Kızılay Cemiyeti Genel
Merkezine gönderilen 18 Kasım 1943 tarihli ve 308 sayılı yazı.
170- A.g.a.
171- Vatan, 16 Ocak 1941.
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Yunanistan’dan yardımlarını esirgememişlerdir. Türkiye, Yunanistan’a
kendi emniyet sahası gözüyle bakıyor ve Yunanistan arazisine tecavüz
edeceklere silahla karşı durmak niyetinde bulunuyor. Türkiye’nin bu
garantisi müstakil bir devlet sıfatıyla Yunanistan’a şeref veremiyor. Himaye altında bir devlet oluyorlar, hem de Türklerin himayesi altında.
Yunanistan büyük demokrat devletlerden ziyade Türkiye’nin yardımlarına bel bağladığına göre bu Türk himayesi sistemi acaba gerçekleşecek
mi? Yunanlar Türkleri alkışlıyorlar. Hiç şüphe yok ki ne yaptıklarının
farkında da değiller.”
Bu günlerde yaşanan ilginç olaylardan birisi de Fransız bandıralı Cité d’Athens isimli vapurun Yunan tebaası olan kaptanı Stylyano Mitsaki’nin hayatını kaybetmesi ve cesedinin de Bozcaada
sahillerinde bulunmasıyla ilgilidir. Cesedin sahile çıkartılması
sonrasında aynı bölgede gömülen Yunan kaptanın karısı Dora, kız
kardeşi Pénelopi ve hizmetçileri Kaliopi Bozcaada’ya gelerek cesedi
çıkartmak ve tahnit ettirmek için müsaade isterler. Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Bakanlar Kurulu’nun müsaadesi
sonrasında söz konusu kişiler Bozcaada’ya gelirler. Savaşın şiddeti
kendisini tam olarak hissettirmediği için bu dönemde herhangi bir
olumsuzluk ve çıkabilecek herhangi bir çatışma hâlinde hazırlıksız
yakalanmak istemeyen Türkiye ise silah stoklarını da tamamlama
gayreti içerisindedir ve askerî mühimmat alınacak olan ülkeler arasında en azından savaş başlamadan önce yapılan planlamalarda Yunanistan da bulunmaktadır; ancak bu hiçbir zaman gerçekleşmez.
Bu kararnameye göre Yunanistan’dan alınacak mühimmatı teslim
almak üzere iki veya üç subay görevlendirilecek ve söz konusu bu
subayların yolluk ve yevmiyeleri 1939 yılı ‘resmi daireler harcırahı’
faslından Millî Savunma Bakanlığı tarafından ödenecektir.172 Oysa
durum hiç de planlandığı gitmez ve Yunanistan’daki durumun gittikçe tehlikeli bir hal almaya başlaması üzerine İstanbul’dan hareket
172- BCA, 030.18.01.02.89.111.1
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eden Ankara vapuru Pire’ye gelerek başta Büyükelçi Enis Akaygen,
Müsteşar Süleyman Faik ve Askerî Ataşe Seyfi Kurtbel olmak üzere Atina’daki Türk elçilik görevlilerini ve diğer Türk vatandaşlarını
alıp tekrar İstanbul’a döner.173
Türkiye bir yandan Yunanistan’a yiyecek malzemeleri göndererek ülkede yaşanan ‘Büyük Açlık’ döneminin acılarını bir parça da
olsa gidermeye çalışırken işgal altındaki Yunanistan’da yaşayan yabancılar ise hayatlarından son derece mutludur. İlk günlerde adalarda yaşayan halk da savaşın acı ve yıkıcı yüzünü henüz görmedikleri
için pek fazla şikâyetçi değillerdir; ancak yine de bazı Yunanlar gelecek günlerin pek de güzel olmayacağını tahmin edebilmektedirler.
Bu adalardan birinde yaşayan Constantakos isimli varlıklı bir kadın
da Zürih’te yaşayan kızına gönderdiği mektupta durumlarının şimdilik kasaba ve şehirlerde yaşayanlara göre çok daha iyi olduğunu,
sebze, meyve, taze balıkları olduğunu; ancak ilerleyen günlerin
özellikle fakirler için biraz trajik geçebileceğini belirtir. Özellikle
savaşın ilk başladığı günlerde açlıktan perişan olmuş Yunanların
bir parça ekmek bulabilmek umuduyla etrafında dört döndükleri
yerler genellikle yabancıların kaldıkları lüks lokantalar ve lüks otellerin mutfak kapıları olmuştur. İşin trajikomik tarafı ise Yunanlar
ülkeyi terk etmeye çalışırken Alman uyrukluların da müttefik saldırılarından korunabilmek ve hayatlarını kurtarabilmek amacıyla
Yunanistan’a gelmeleridir. Yabancılar böylece Alman işgali altındaki Yunanistan’ı bu şartlar altında bile tam bir tatil cenneti gibi görmeye başlarlar. Sıradan bir Yunan memurla evli olan ve eşini daha
sonra kaybederek dul kalan bir Alman kadının arkadaşına gönderdiği mektup Yunanistan’a akın eden yabancıların ve özellikle Almanların hangi ruh hali içinde olduklarını göstermesi açısından bunun
en tipik örneğidir;174
173- Vatan, 30 Mayıs 1941 ve 28 Haziran 1941.
174- Mark Mazower, a. g., e., s. 33.
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“Yunanistan benim için neredeyse anavatandan bir parça gibi oldu.
Her şey nasıl da değişti inanamazsın. Kifissia’da Tatoi Sokağı’nda Bay
Forbes’in yaşadığı bu kocaman evde kurmaylarıyla beraber bir binbaşı
yaşıyor. Onlarla arkadaş olduk ve ben neredeyse her gün onları evimde
ağırlıyorum. Evde üç tane otomobilim var. Burada küçük bir kraliçe gibi
yaşıyorum. Bu Yunan ayak takımının arasında her gün kendisini yenileyen, saygıdeğer, sevilen birisiyim burada. En azından kendi havamda,
bu çok iyi eğitim görmüş, son derece iyi giyimli ve hoş hareketleri olan
kuvvetli adamların arasında yaşıyorum.”
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B-DENİZ YOLUYLA YUNANİSTAN’A
YARDIMLARIN BAŞLAMASI
Bu dönemde Yunanistan’a yapılacak yardımlar konusunda girişimlerin olumlu sonuç vermesiyle beraber karayolunun hem tehlikeli ve hem de uzun, tehlikeli ve masraflı olacağı düşüncesiyle
Türkiye’den Yunanistan’a acil yardım malzemelerinin deniz yoluyla
ve vapurlarla gönderilmesi kararlaştırılır. Mayıs ayının son haftasında Pire’ye gönderilmesi kararlaştırılan Ankara vapurunun gidişi ise
Atina Büyükelçisi Enis Akaygen’e gönderilen ‘Ankara vapurunun
hareketi bazı mücbir sebepler dolaysısıyla teahhur etmemiştir. Hareket tarihi ileride ayrıca bildirilecektir.’ telgrafından sonra Haziran
ayının son haftasına ertelenir ve ancak o tarihte Pire’ye gönderilebilir.175 Atina Büyükelçiliği personelini almak üzere Yunanistan’a
gönderilmesi planlanan Ankara vapurunun yolculuğunun ertelenmesinden hemen sonra geminin 29 Mayıs 1941 tarihinde yola çıkacağı bildirilir; ancak Atina Büyükelçisi Enis Akaygen ve maiyeti ise Türkiye’ye karayoluyla dönüş yapar. 19 Haziran 1941 günü
Yunanistan’dan otomobille yola çıkan TC Atina Büyükelçisi Enis
Akaygen ve ailesi önce Sofya’ya, daha sonra da Sofya’dan Edirne’ye
gelir. Akaygen ve ailesi buradan da yine karayoluyla İstanbul’a gelirken Topkapı’ya on kilometre mesafede arkadan gelen bir arabanın
çarpması sonucu hafif bir kaza da atlatır.
Yardım malzemelerinin Yunanistan’a gönderilmesi konusunda
üzerinde mutabakata varılan gemi Yunanistan’a umut ve yaşama
sevinci de götürecek olan Kurtuluş gemisi olur. Ancak Kurtuluş gemisinden önce Adana vapuru da gündeme gelmiştir. Esasında ilk
etapta Yunanistan’a gönderilmesi düşünülen vapur Kurtuluş değil
Adana isimli vapurdur; ancak daha sonra bu karardan “...İstanbulPire seferleri için Adana ve Kurtuluş vapurları sahiplerinin istedikleri
175- Cumhuriyet, 24 Mayıs 1941 ve 27 Haziran 1941.
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ücretler arasındaki büyük farkın ya Adana vapurunun bütün masraflarının İngilizler tarafından taahhüt edilmiş olması yahut da vapur
sahibinin Kızılay bayrağı altında yapılacak bir hayır işine gizli ve
gayrı meşru muameleler katarak dolambaçlı yollardan kazanç temini
gayesini gütmesi ihtimaliyle izah edilebileceği söylenerek Adana vapuru sahibiyle yapılan mukavelenin Münakalat vekâletine ibraz edilmesi
mumaileyhten reca edilmiştir...”176 denilerek vazgeçilir ve Kurtuluş
vapurunun Yunanistan’a yardım malzemeleri götürmesine karar
verilir.
Bu arada 25 Nisan 1941 tarihinde Başbakanlığa bir telgraf göndererek 140 tonluk Şendilber ve 100 tonluk Hüdaverdi motorlarıyla Köstence üzerinden Almanya’ya torik göndermek istediklerini;
ancak müsaade edilmediği için bunu yapamadıklarını belirten İstanbul Balık Pazarı esnaflarından Cemal Özbaş ve Ralli Luka isimli balıkçıların talepleri dikkatle incelenir ve yapılan incelemede
İstanbul’da balık ticareti yapan Ali Tansever tarafından Hüdaverdi ve Şendilber motorlarının balık yüküyle Köstence’ye, Erdek’ten
Köstence için yüklediği palamutla İstanbul’a gelmiş olan Çalışal
motorunun Varna’ya balıkları götürmek istediği ortaya çıkar. Balık
mevsiminin ancak Mayıs sonuna kadar devam edeceği, Burgaz ile
İtalya arasındaki demiryolu da kısmen açıldığından balık ihracının
mümkün olabileceği ve böylece faaliyetleri durma noktasına gelmiş
yüzlerce Türk balıkçının da bu ihracatın gerçekleşmesiyle ekonomik olarak bir rahatlama sağlayacağından hareketle 80–120 tonluk
Ortaktepe, Alemdar, Muzaffer, Hayat-ı Bahri, Şahin-i Bahri, Yardak
ve Hatay motorlarına ilaveten Hüdaverdi ve Köstence gemilerinin
de İstanbul’dan Burgaz ve Köstence’ye sefer yapmalarına müsaade
edilir.177 Böylece balıkların kokup çürümesinin önüne geçilirken,
balıkların gönderileceği ülkelerde de yiyecek sıkıntısına bir ölçü176- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. hariciye Vekâleti Birinci Daire Umum Müdürlüğü tarafından
Kızılay Cemiyeti Riyasetine gönderilen 4 Ekim 1941 tarihli ve 15743/1079 sayılı yazı.
177- BCA.030.10.169.173.40
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de derman olunmaya çalışılır. Kurtuluş gemisinden önce de yine
Yunanistan’a yardım malzemesi götüren bir yelkenli Türk gemisi
250 ton yiyecekle beraber Bozcaada yakınlarında fırtınada kazaya
uğramış, mukabilinde memleketimizin cam gibi ilk ihtiyaç eşyası ödenmek suretiyle tedarik edilen yardım malzemesi Yunanlara
ulaştırılamamıştır.178
Bu konudaki ilk müracaat ise Yunanistan eski Dışişleri Bakanı B. Maromichâlis başkanlığındaki Yunan heyetinin Türkiye’ye
gelmesinden hemen önce Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi vasıtasıyla Dışişleri Bakanlığı’na yapılır. Yunanistan Büyükelçisi Adana vapuru kanalıyla ve Kızılay’ın denetiminde Türkiye’de yaşayan
Yunan tebaasının Yunanistan’da bulunan ve savaş nedeniyle sıkıntı
içinde yaşayan akraba ve tanıdıklarına göndermek istedikleri 50
bin ton civarındaki gıda malzemelerinin sevk edilmesinde yardımcı olunmasını ister. Konuyla ilgili olarak devreye Kızılay’ın devreye girmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve
Gümrük ve Tekel Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler yapılarak söz
konusu kurumlardan seçilen temsilcilerle ortak bir komisyonun
kurulmasına karar verilir. Hemen ardından Yunanistan’ın Ankara
Büyükelçisi tarafından yapılan isteğe uygun olarak Adana vapuru
yerine Kurtuluş vapurunun seçilmesi sonrasında Kızılay temsilcisi Saim İ. Umar, Ticaret Bakanlığı temsilcisi Süreyya Anamur,
Gümrük ve Tekel Bakanlığı temsilcisi Celadet Barbarosoğlu ve
Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Nedim Veysel İlkin tarafından yapılan bu müracaat kabul edilir.179 Bu konuda alınan karara göre ilk
etapta Yunanistan’a gönderilmesine karar verilen gıda malzemeleri en fazla 300 kilo olmak üzere zeytinyağı, balık konservesi ve
diğer konserveler, domuz yağı, kuru yemiş, en fazla 300 kiloya kadar makarna, salam, domuz eti, pastırma, sucuk, jambon, sigara ve
şekerlemeden oluşmaktadır. Geminin Türkiye’de yaşayan Yunan
178- Vakit, 21 Ocak 1942
179- BCA.030.10.179.235.30.
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tebaası tarafından Yunanistan’daki tanıdık ve akrabalarına gıda
yardımında bulunacak olmasının ardından Türkiye’deki Türk tebaası tarafından da Yunanistan’da bulunan akraba ve yakınlarına
aynı vapurla gıda malzemeleri gönderme konusunda bir talep söz
konusu olur.180 Bu konuda karara varmak üzere toplanan ilgili komisyon daha önceden belirlenmiş maddeleri kapsamak ve Gümrük
ve Tekel Bakanlığı’nın kontrolü ve onayı sonrasında Kızılay vasıtasıyla gıda malzemeleri gönderilmesini “paket gönderecekler bir istida
ile ve Gümrük Müdürlükleri vasıtasıyla veya doğrudan doğruya Gümrük ve İnhisarlar Vekâletine müracaat ederler ve alacakları müsaade
yazısı ile birlikte müsaade edilen eşyayı Yeni Postahane Caddesi’nde
Kızılay Hanı’nda Kızılay İstanbul Mümessilliğine teslim ederler veya
posta ile gönderirler. Bir kişi ayda yalnız 5 kilo ağırlığında ve en çok
10 lira kıymetinde paket gönderebilir. Paketlerin içine konacak şeyleri
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti tayin eder. Kızılay’ca bu paketler gidecek vapurun yükünün müsaadesine göre sıraya konarak Yunanistan’da
alakalı makamlara teslim edilir.”181 esaslarına bağlı olarak karara
bağlar. Buna göre Yunanistan’a yardım olarak vatandaşlar tarafından gönderilecek yardım malzemeleri ve gıda maddeleri konusunda alınan ilk karar ilgili bakanlık veya müdürlükler vasıtasıyla
yardım paketlerinin Kızılay’a teslim edilmesi veya posta ile gönderilmesi, daha sonra da geminin durumuna göre bu paketlerin bir
düzen içinde Pire’ye ulaştırılması şeklindedir.182 Daha sonraki süreçte bu uygulamalarda değişiklikler söz konusu olacaktır. Örneğin Türkiye’de yaşayan Yunan uyrukluların Yunanistan’daki akraba ve tanıdıklarına göndermek istedikleri gıda maddelerini posta
kolileriyle doğrudan Yunanistan’a göndermeye çalışmaları ise işleri
karıştırır. Yunanistan’ın Alman işgalinde bulunduğu bir dönemde
180- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay cemiyeti Genel Merkezi tarafından İngiltere Sefareti
Ticaret Başmüşaviri Jordan’a gönderilen 24 Teşrinisani 1941 tarihli ve 17804/221 sayılı yazı.
181- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Müdürlüğü tarafından Türk tebaası
tarafından Yunanistan’da bulunan akrabalarına yardım gönderilebilmesi amacıyla hazırlanan muhtıra.
182- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. A.g.a.
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posta hizmetlerinin verilememesi, Almanya tarafından ülkede sansür uygulanması, İngiltere’nin Yunanistan’a yönelik ambargo uygulaması ve ayrıca Yunanistan’ın dış dünyayla posta haberleşmesinin
sıfır noktasına gelmiş olması nedeniyle bu girişimlerin sonuçsuz
kalması üzerine devreye tekrar Kızılay girer ve Türkiye tarafından
Alman posta idaresine bir müracaatta bulunulur. Bu girişimlerin
olumlu sonuç vermesinin ardından Türkiye ile Almanya arasında
Viyana’dan geçmek suretiyle yalnız postaya ait evrakın kabul edilebileceği bir hat açılır.183 Durum böyle olunca Türkiye’den posta
yoluyla Yunanistan’a yardım malzemelerinin gönderilmesi fikri de
ortadan kalkmış olur.184
Ülkeye gönderilen bu yiyecek malzemelerinin dağıtımı konusunda da sıkıntı yaşayan ve oluşan büyük talebi karşılamakta güçlük çeken Yunan Levazım Bakanlığı çareyi bir süre sonra ekmeğin dışında
pirinç, yağ, şeker ve et için de karne uygulamasına geçmekte bulur.
Ancak ilerleyen günlerde ülkenin kendi iç stoklarının dağıtımı konusunda dikkatli bir planlamanın yapılamaması, üretilen hububatın
tarlalardan alınarak şehir merkezlerine getirilememesi, ayrıca Alman
işgal güçlerinin neredeyse bütün stoklara el koyması ve ardından
tam anlamıyla bir yağma hareketine185 girişmesiyle karne uygulaması da işe yaramaz ve hemen ardından iflas eder. Bu şartlarda Yunanlar için karneyle ve kuyrukla da olsa alınabilmiş yağ, pirinç ve et
tatlı bir anı olarak kalır. Kurtuluş gemisiyle Yunanistan’a yardım faaliyetlerinin başlamasından hemen önce bu gemiyle Pire’ye ilk defa
görevli olarak186 gidip gelecek olan Kızılay temsilcisi Saim Umar ve

183- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Münakalat vekâleti Deniz Nakliyatı Dairesi Reisliği tarafından
Kızılay Cemiyeti Umumi reisliğine gönderilen 10 Birinci teşrin 1941 tarihli ve 6165/8663 (20189) sayılı yazı.
184- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Müdürlüğü tarafından Türk tebaası
tarafından Yunanistan’da bulunan akrabalarına yardım gönderilebilmesi amacıyla hazırlanan muhtıra.
185- The Montreal Gazette, 1 Ocak 1942.
186- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından İngiltere
Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Jordan’a yazılan 18 Eylül 1941 tarihli ve 144.547.203 sayılı yazı.
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Feridun Demokan’dan187 “Yunanistan Kızılhaç Teşkilatı nasıldır ve
gelir kaynakları nelerden ibarettir? Yunanistan’da hastabakıcı hemşireler nasıl yetiştirilir? Kabul şartları, tahsilleri, stajları, mecburiyetleri,
kendilerine temin edilen menfaatler, aylıkları ve istikballeri”188 konusunda tetkiklerde bulunmaları da istenir. Bu durum şüphesiz Kızılay
Genel Müdürlüğü’nün sadece yardım faaliyetleriyle kısıtlı kalmayıp
şartlardan azami istifade etmek istemesi, Yunanistan’a gönderdiği
personeline daha sonraki süreçte Kızılay ile Yunan Kızılhaç Teşkilatı
arasındaki farkları görebilme ve mukayese yapabilme fırsatı vermesi,
kendi okullarında yetiştirilen hemşire, ebe ve hastabakıcıların daha
iyi şartlarda yetiştirilebilmeleri için devamlı gözlem halinde olması
için de azami dikkat, özen ve önemi gösterdiğine de işarettir. Bu noktada ayrıca Kızılay tarafından Yunanistan’a iaşe maddeleri nakline
memur edilen Kızılay kontrolörlerinin vazifelerinin ve hal tarzlarının
187- Yunanistan’da yaşanan açlık trajedisini dünya kamuoyunun görmesini sağlayan, kendi hayatını tehlikeye atarak
inanılmaz bir cesaret örneği göstererek Yunanistan’da yaşananları fotoğraflatmayı başaran ve bu fotoğrafları Türkiye
üzerinden Amerika Birleşik Devletleri’nde Life dergisine ulaştıran Feridun Demokan’ın ailesi de Yunan göçmeni
bir ailedir. Babası da Yunan ordusu tarafından esir alınan bir Türk generalidir. Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından
bu göreve çağrılmadan önce toplam 15 defa Yunanistan’a giden, yaz tatillerini bu ülkede geçirmeyi tercih eden
ve iyi derecede Yunanca bilen Feridun Demokan İstanbul’da Galatasaray Lisesi, İstanbul Üniversitesi Ekonomi
Fakültesi, Paris’de Ecole des Sciences Politiques’de Sosyal Ekonomi eğitimleri almış, Türkçe dışında Fransızca,
İngilizce ve Yunanca bilen aydın bir kişiliktir. Çeşitli vesilelerle 18 defa Yunanistan, 8 defa İtalya, 4 defa Fransa
ve Mısır ziyaretleri yanında Lübnan, İspanya, Almanya, İngiltere, Avusturya, İsviçre, Romanya ve Macaristan’da
bulunmuştur. Yunanistan’da Atina Onursal Vatandaşlığı, Yunanistan Kızılhaç Teşkilatı Onur Madalyası,
İngiltere Kraliçesi Yüksek Nişanı sahibidir. Feridun Demokan ayrıca Turkey Today ve Contemporary Turkey
gazetelerinin yayımcısı ve editörü olarak da görev yapmıştır. 1934–1938 devresinde çeşitli Türk gazetelerinin Paris
muhabiri olarak da çalışan Demokan 1934–1935 döneminde İstanbul ve Ankara’da Emlak Bankası, 1938–1941
döneminde International Kaystone Press Agency muhabiri olarak çalışmış, 1943–1945 döneminde ise Türk
Silahlı Kuvvetleri’nde yedek subay olarak hizmet etmiş, Türk-İngiliz Müşterek Gücü’nde irtibat subayı olarak
görev yapmak üzere Mısır’ın başkenti Kahire’de görevlendirilmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında gazeteci
kimliğiyle Amerika Birleşik Devletleri’ne gelen Demokan Tanin, Vatan, Türk Haberler Ajansı ve Yeni İstanbul
gibi Türk gazetelerinin muhabirliğini de üstlenmiştir. 1946–1948 döneminde mühendislik hizmeti veren Byrne
Associates, 20th Century Fox Film Corporation, Prudential Steamship Corporation, Prudential Steamship Inc.,
Consultant gibi uluslararası şirketlere ekonomik danışman olarak hizmet vermiştir. 1949 yılında Birleşmiş Milletler
Muhabiri olarak akredite edilmiştir. United Nations Correspondent Association ve Foreign Correspondent
Association of New York, Secretary of The American-Turkish Society of NY gibi örgütlerin üyeliğini de yapan
Demokan 1961–1978 devresinde Amerikan idaresince Turkish VIP Ziyaretçi kimliği verilen, Amerika Birleşik
devletleri ve Birleşmiş Milletlerde Türk gazetelerini temsilen sürekli gazeteci kimliği verilen ve 1964 yılında
Amerikan vatandaşlığına da alınan bir kişidir. Baba adı Naili, ana adı Adile, tam adı Mehmet Feridun Demokan
olan 1321 Çanakkale doğumlu “evveli bekâr/dul kişi Çanakkale’nin Camiikebir köyü nüfusuna kayıtlıdır. KGMA.
K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi tarafından hazırlanan Feridun
Demokan’a ait nüfus tezkeresi. Ayrıca bkz. KGMA. Feridun Demokan Özel Arşivi, D.1.
188- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Saim İ. Umar ve
Feridun Demokan’a yapılan 16329/459 sayılı tarihsiz telefon teyidi.
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ne olacağı konusunda da bir talimatname yayımlanır. Bu talimatname
çerçevesinde Kızılay kontrolörlerinin görevi geminin kaptanına resmi
makamlar tarafından verilen emirleri aynen ve harfiyen uygulamasına ve geminin konşimentosunda189 belirtilen malların gemiye yüklenmesine nezaret etmektir.190 Kontrolörlerin bir diğer görevleri ise geminin özellikle savaş döneminde son derece dikkat edilmesi gereken
daha önceden tespit edilmiş, İngiltere, İtalya ve Almanya Büyükelçiliği vasıtasıyla onaylanmış ve bölgedeki savaş unsurlarına da bildirilmiş
olan rotayı aynen takip etmesine gözcülük etmektir. Özellikle Türk
yardım gemilerinin Yunanistan’ın Pire limanına demir attıktan sonra
Alman işgal güçleri tarafından son derece dikkatli bir şekilde yapılan
arama ve kontrollerde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için geminin
hareketinden hemen önce kontrolör tarafından geminin her tarafının gezilerek gemiye gizlice binmiş kaçak yolcu olup olmadığının da
kontrol edilmesi gerekmektedir. Kızılay kontrolörleri ayrıca şartların
elverdiği ölçüde gemiye yardım malzemelerinin yüklenmesi ve geminin Pire limanına demir atmasının ardından boşaltılması işlemlerine
nezaret etmekle yükümlüdür. Yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında Kızılay kontrolörlerine yüklenen veya boşaltılan malzemeyle ilgili olarak herhangi bir tasdik ve onay işlemi yaptırılmamakla birlikte
kontrolörlerin bütün bu işlemlere nezaret etmeleri istenmektedir. Burada hemen belirtilmelidir ki Kurtuluş gemisinden başlayarak yardım
faaliyetlerinin son bulduğu güne kadar geçen dönemde bu şekilde
gemiye kaçak binmiş herhangi bir kimse söz konusu olmamıştır. Kurtuluş gemisiyle Yunanistan’a gönderilen Kızılay kontrolörleri Saim İ.
Umar ve Feridun Demokan tarafından dikkat edilmesi gereken bir
başka husus ise gemiye binerken yanlarında sadece kendilerine ait
şahsi eşyalarının bulunması ve ne olursa ve hangi sebeple olursa olsun
Yunanistan’a götürmek üzere mektup ya da yardım paketi gibi şeyler
189- Taşıma senedi olarak da adlandırılan konşimento üzerinde yükleyici, alıcı, ihbar merciinden başlayarak her
türlü bilginin yer aldığı kıymetli evraktır ve genellikle taşımacılıkta kullanılır.
190- KGMA, K. 2789, 1943/9–4 c Kuşadası’na Yardım Dosyası
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kabul etmemeleridir. Her iki Kızılay görevlisinin de bu konuda son
derece titiz ve hassas davrandıkları bilinmektedir. Kaldı ki geminin
hareketinden önce Gümrük Muhafaza Müdürlüğü görevlileri tarafından da gemi sıkı kontrolden geçirilmekte, ayrıca gemi personelinin
de bu şekilde bir davranış içine girerek yardım faaliyetlerini ve ülkeyi
Almanya karşısında sıkıntıya sokmalarının önüne geçecek önlemler
alınmaktadır. Bu çalışma kapsamında ayrıntılı bir biçimde aktarılacağı üzere gemiye bu şekilde yardım paketleri sokmaya çalışan bazı
gemi mürettebatı tespit edilmiş veya suçüstü yakalanmıştır. Kızılay
yetkilileri geminin Pire limanına varması ve yardım malzemelerinin
tahliye edilmesi işlemleri bittikten sonra gemiden ayrılabilmeleri ve
özetim altında da olsa Pire ve Atina’ya gidebilmeleri için müsaade
edilen özel izine sahip kişiler olduklarından gerekli hallerde yetkililere ibraz etmek amacıyla şahsi kimliklerini, pasaportlarını, ayrıca
Kızılay tarafından verilen özel yetki belgesini de yanlarında taşımak
ve bulundurmak zorundadırlar. Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından kontrolörlere verilen yetkiler ise sadece insani yardım faaliyetlerinin Yunanistan’a ulaştırılmasıyla ilgilidir ve kontrolörler hiçbir
şekilde yardım gemisinin kaptanına veya diğer mürettebatına emir
verme yetkisine sahip değildir. Bununla birlikte gemi kaptanına veya
mürettebata yönelik olarak tavsiyeleri dinlenmezse durum geminin
İstanbul’a dönüşünün ardından hazırlanacak ayrıntılı raporda belirtilecek ve durum Kızılay Genel Müdürlüğüne de bildirilecektir. Savaş
şartları içerisinde son derece hassas günlerden geçilirken kontrolörlerin dikkat etmesi gereken ve bir başka husus ise gerek Türk gerekse yabancı basın-yayın organlarına yürütülen yardım faaliyetleri konusunda olumlu veya olumsuz bir açıklamada bulunmaları ve hiçbir şekilde
gazetelere bu konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınmalarıdır. Kızılay
tarafından görevlendirilen kontrolörler tarafından dikkat edilmesi gereken diğer hususlar ise aşağıda belirtildiği şekildedir;191
191- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Saim İ. Umar ve
Feridun Demokan’a yapılan 16329/459 sayılı tarihsiz telefon teyidi.
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“ a) Konşimento ve muhtevasını verilen ve verilecek talimat dairesinde teslim ederler.
b) Geminin Türkiye suları haricinde ve dâhilindeki kömür veya sarfiyatı, limanlara girerken ve çıkarken miktarları kontrol ve bir zabıtla
tespit edilir.
c) Vazifeye başlandığı andan itibaren günlük bütün vukuatı ve muamelatı sırasıyla zabt ve tescil ederek jurnal defteri tutarlar. Bu defterde
o günkü vukuat, rota, tahmil, tahliye miktarları, vincin çalışma saatleri,
mil saatleri ve hadis olacak vukuat sırasıyla kaydedilir.
ç) Kontrolörler ecnebi memlekette karaya ancak işlerinin icabı olarak zaruret halinde çıkarlar.
d) Teslim muamelesini alakadar etmeyen işler için masraf kabul
edilmez.
e) Gemi kiralama mukavelenamesinin bir sureti kontrolöre verilir ve
kontrolörler bu esas dâhilinde muamelatı takip ve tespit ederler.
f) Geminin asgari bir zamanda tahmil ve tahliyesi için alınması lazım gelen bütün tedbirleri alırlar.
g) Geminin her seferinde taşıdığı eşya hakkında muntazam halde
kolisajlara miktar ve parça adedini yazarak üç nüsha olarak cemiyet
umumi merkezine gönderirler.
ğ) Her seferde gemi zabit ve müstahdemlerinin isimlerini, liman vesika numaralarını gösterir hususi bir defter tutarlar.
h) Her sefer nihayetinde o sefere ait bütün vukuat ve muamelatı, tahmil ve tahliye edilen miktarları, konşimento tesellüm makbuzlarını bir
raporla umumi merkeze gönderirler.”
Türkiye bütün iyi niyetiyle Yunanistan’a yardım etmenin yollarını ararken ilginçtir ki Yunanistan’da Türkiye’yle ilgili hala bir şüphe, korku ve endişe söz konusudur ve bu durum dönemin Başbakanı
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Tsouderos’un 11 Haziran 1941 tarihinde İskenderiye’den Londra’ya
çektiği telgrafta fikirlerine de yansır;192
“Times’da açlıktan ölmekte olan Ege adalarındaki halka Türkiye’nin
seve seve yardım etmek istediğini bildiren bir mektup yayımlanmış bulunuyor… Anlayacağınız üzere halkımızın çekmekte olduğu büyük acılardan duyduğumuz ızdıraba bir de bu sıkıntı eklenmiş bulunmaktadır.
Kendisini kurtarıcı konumunda gören bir komşu devlet gürültüsü koparılmakta, üstelik onların hakkında ortada her türlü dedikodu dolaşırken ve düşmanın bu toprakları Türkiye’ye peşkeş çekmiş olabileceği
söylentileri dolaştığı bir sırada…”

1- Yabancı Elçiliklerle Görüşmeler ve
Yardım Faaliyetleri
Türkiye’nin Kızılay vasıtasıyla yaptığı veya aracılık yaparak teslim ettiği yardım malzemeleri yanında diğer ülkeler de Türkiye’nin
yardımlarını talep ederler. Aynı şekilde Yugoslavya Büyükelçiliği
tarafından da Yunanistan’daki Yugoslav mültecilere 10 ton gıda yardımı gönderilmesine müsaade edilmesi istenir. Kurtuluş gemisine
Yunanistan’a yardım malzemeleri götürme konusunda müsaade
edildikten sonra geminin Ege ve Akdeniz’den emniyetli bir şekilde Yunanistan’a gidebilmesi yolları araştırılmaya başlanır. Bu bağlamda Almanya, İngiltere ve İtalya sefaretleri nezdinde girişimlere
başlanır. Almanya Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada geminin takip edeceği güzergâha dikkat çekilerek belirtilen güzergâhı
takip eden geminin emniyetinin mutlak surette garanti edilemeyeceği vurgulanır. İtalya Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada
da geminin hareket saati ve takip edeceği güzergâhı belirlenmiş olmasına rağmen savaş nedeniyle garanti verilemeyeceği belirtilir. Almanya ve İtalya Büyükelçilikleri tarafından yapılan bu açıklamalar
192- Dimitri Kitsikis’in “La Famine en Gréce (1941–1942) Les Conséquences Politiques”, Revue D’Histoire de la
Deuqiéme Guerre Mondiale, No.74, April 1969, s. 36-37’den aktaran Elçin Macar, a.g.e., s. 56.

KIZILAY BELGELERİ IŞIĞINDA YUNANİSTAN’DA ÖLÜM, AÇLIK, İŞGAL

169

karşısında Türk Dışişleri Bakanlığı ise ortada herhangi bir tehlike
bulunmamasına rağmen söz konusu devletlerin sorumluluk almak
istememeleri ve ortaya çıkabilecek muhtemel bir durum karşısında
sorumluluğu peşinen inkâr etmeleri şeklinde yorumlanır ve böyle
bir ön tedbir alınmasının da anlayışla karşılanabileceği açıklamasında bulunur. Kurtuluş vapurunun Yunanistan’a hareketinden hemen önce Yunanistan, Yugoslavya ve Polonya Büyükelçilikleri Türk
Dışişleri Bakanlığı’na müracaat ederek yeni isteklerini iletirler ve
söz konusu ülkeler yanında bu ülkelere mensup olan ve farklı ülkelerde tutulan savaş esirlerine gönderilmek üzere yardım paketlerinin gönderilebilmesi maksadıyla yardım talebinde bulunurlar. Bu
kararlar daha önce toplanan komisyon tarafından da kabul edilir.
Bütün bunlara ilaveten ayrıca İzmir’de yaşayan Yugoslav uyruklu
kişiler tarafından da Almanya’daki Yugoslav harp esirlerine yardım
amacıyla her ay 60 koli gönderilebilmesi için Jerom Pusiç tarafından yapılan müracaata daha önce Yugoslavya Sefareti tarafından
Almanya’daki bu harp esirlerine gönderilmek üzere belli miktarda
yardım paketi hazırlatıldığından bu kimselerin yapacakları yardımlarla ilgili olarak Yugoslavya Sefareti’ne müracaatlarının daha uygun
olacağı belirtilir.193
Bir yandan Yunanistan’dan kaçmaya çalışanlara yardım edilmeye çalışılırken bir yandan da Yunanistan’da yaşam mücadelesi verenler için Türk hükümeti tarafından gerek Kızılay vasıtasıyla gerekse
farklı birimler devreye sokulmak suretiyle her türlü destek sağlanır.
Bu destek girişimlerinden birisi de Yunanistan’da acilen baş gösteren tuz ihtiyacının karşılanmasıdır.194 Bu problemi çözmeye yönelik
olarak da Yunanistan’a derhal 75 ton tuz gönderilir. Havaların yağış193- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Hariciye Vekâleti Birinci Daire Umum Müdürlüğü tarafından Kızılay
Cemiyeti Merkezi Reisliğine gönderilen 5 Mart 1942 tarih ve 23015/263 (4437) sayılı yazı
194- KGMA. Vahit Tekin tarafından 8 Eylül 1941 tarihinde gönderilen 17765 sayılı resmi telgraf muhaberatı.
Ayrıca bkz. KGMA. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından 10 Eylül 1941 tarihinde gönderilen 710/1 sayılı
resmi yazı.
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lı olması nedeniyle bir an evvel teslim edilmesi istenilen195 tuzların
teslimiyle ilgili olarak bu amaçla görevlendirilen Kızılay görevlisi
Vahid Tekin tarafından Meriç nehri kıyısında ve Uzunköprü mahallinde Mösyö Tur isimli kişi vasıtasıyla196 Şimendifer Demirköprü
mıntıkasında Evros kaymakamlığı görevlileri Antonios İlyapolos ve
Yorgi Yuanidis’e 14 Eylül 1941 tarihinde 750 çuval içerisinde toplam
75 ton tuz teslim edilir197 ve tuzları Yunanlara teslim eden Vahit Tekin ardından İstanbul’a döner.198 Bu konuyla ilgili olarak Vahit Tekin tarafından gönderilen telgrafta “Hudut Süvari Alay komutanlığı
nezdindeki mütemmim tetkikatında istihkâm sallarının şimdi aşağı mıntıkaya nakil edilmekte olduğunu öğrendim. Uzunköprü’den
Çakmak Makas Durağı tarikiyle gidilen ve demiryolunun son merhalesi olan hudut şimendifer Demirköprü başında halen ancak iki
küçük dört kayık bulunduğundan bu salların veyahut civardaki istihkâm nehir vasıtalarından diğerlerinin mezkûr mahalle sevkleri için
yüksek askeri makamdan emir verdirilmesi lazım geldiğini ve tuzların hudutta nehir sahiline selametle sevkinin münhasıran demiryolu
tarikiyle yapılabileceğini ve günlerden beri havanın gayri muayyen
yağışlı olmağa başlamasından çok uzun karayolunun emniyetsiz ve
mahzurlu ve ağır nakliye masrafını mucip olduğuna arz ve emirlerinizi intizar eylerim.“199 denilir. Konuyla ilgili olarak Türk ve Yunan
yetkililer tarafından imza edilen belgeler de yetkili makamlara daha

195- KGMA. Vahit Tekin tarafından 8 Eylül 1941 tarihinde gönderilen 17765 sayılı resmi telgraf muhaberatı.
Ayrıca bkz. KGMA. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından 10 Eylül 1941 tarihinde gönderilen 710/1 sayılı
resmi yazı.
196- KGMA. Kızılay Cemiyeti İstanbul Deposu Direktörlüğünün 29 Ağustos 1941 tarihli ve 17345 sayılı resmi
yazısı.
197- KGMA. Kızılay Cemiyeti İstanbul Deposu Direktörlüğünün 29 Ağustos 1941 tarihli ve 17345 sayılı resmi
yazısı.
198- KGMA. Vahit Tekin tarafından 14 Eylül 1941 günü çekilen ve 15 Eylül 1941 tarihinde alınan 18380 sayılı
resmi telgraf
199- KGMA. Vahit Tekin tarafından 8 Eylül 1941 tarihinde gönderilen 17765 sayılı resmi telgraf muhaberatı.
Ayrıca bkz. KGMA. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından 10 Eylül 1941 tarihinde gönderilen 710/1 sayılı
resmi yazı.
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sonra ulaştırılır.200 Ancak savaş ortamından kaçmaya çalışanlar her
zaman şanslı değildirler ve açlık ve sefalet yanında Alman işgal kuvvetlerinin kurşunlarına hedef olanlar da bulunmaktadır.
Yunanistan’da olup bitenlerle ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı da
istihbarat ve bilgi toplama çabalarının içerisindedir. Dışişleri Bakanlığı tarafından Başvekâlete gönderilen ve Atina-Pire Başkonsolosluğu tarafından 1–15 Eylül 1941 döneminde Yunanistan’da olup bitenlerle ilgili 27 Eylül 1941 tarihli rapora göre Yunanistan’daki durum
karmakarışıktır.201 Bununla birlikte hazırlanan rapora göre “Öteden
beri Yunanistan’da Yunan efkârını sevk ve idare eden, Yunanlara
emn ve itimat telkin edici haberler veren ve Türkiye ve Türklük aleyhinde yalan haberler işar eden gizli bir merkez mevcuttur. Mihvercilerin bütün gayretlerine rağmen henüz keşfedemedikleri bu merkez Eylül’ün ilk haftasında atideki haberleri vermiştir; Türkiye’de
büyük bir ihtilal çıkmış, Millî Şef istifa etmiş veya çekilmeğe icbar
edilmiştir. İngiliz taraftarı olmasından dolayı Tevfik Rüştü Aras Reisicumhurluk makamına geçmek üzere memlekete davet edilmiştir.
Fon Papen Türkler tarafından tevkif edilerek İngilizlere teslim edileceğinden korktuğu cihetle karısıyla birlikte Türkiye’den kaçmıştır. İngilizler ve Ruslar İran’a karşı yaptıkları harekete müşabih bir
hareketi bugünlerde Türkiye’ye de yapacakları cihetle Almanlar vaziyete hâkim olmak için hemen Türkiye’ye hücum edecekler, bu suretle Türkiye bir taraftan Alman, bir taraftan İngilizler arasında bir
harp sahası olacaktır…” denilerek Yunanistan’da Türkiye aleyhine
faaliyette bulunan gizli bir merkezin söz konusu olduğu ve iki ülke
arasındaki ilişkileri bozmaya, bilgi kirliliği yaratmaya yönelik girişimler içerisinde bulunduğu bildirilir. Ayrıca Yunanistan’la Türkiye
arasında son günlerde gidip gelmelerin çoğaldığının gözlemlendiği,
200- KGMA. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından hariciye Yüksek Vekâletine gönderilen 19 Eylül 1941
tarihli ve 1459 sayılı resmi yazı
201- BCA. 030.10.256.724.17. Hariciye Vekâleti’nin Yüksek Başvekâlete gönderdiği 27 Eylül 1941 tarih ve
15446/440 sayılı raporu
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ayrıca Yunanistan’da bulunan veya daha sonradan gelen İstanbullu Rumlar arasında Yunanistan’da ortaya çıkan Türkiye aleyhtarı
propagandaya alet olmaya meyilli insanların bulunabileceğinin de
muhtemel olduğu bildirilerek tedbir alınması da istenir;202
“…1. 28 İlkteşrin 1940 tarihinde başlamış olan hâli harbin 13 Ağustos 1941 tarihinde sona ermiş olduğu bir kararname ile ilan edilmiştir.
2. Yunanistan’da Metaxas rejiminin teessüsünden beri kazanılan
servetlerin menşelerinin tahkikine dair olan kararnameye istinaden eski
Harbiye, İnzibat, İş, Adliye, İaşe ve Payitaht Nazırları ile Atina Belediye
Reisi’nin, jandarma Umum Kumandanı’nın, Emniyet Umum Müdürlüğü erkânının ve bir iki müteahhidin malları muvakkat müsadereye tabi
tutulmuştur.
3. Yunanistan’da salgın hastalıklar zuhur ettiğine ve açlıktan sokakta adamlar öldüğüne dair işar edilen ecnebi radyo haberleri yalandır.
Yunanistan’da her şey mevcuttur. Fakat bunları birçok açıkgözler evvelden toplamış olduğundan şimdi yavaş yavaş piyasaya arz etmekte ve çok
pahalıya satmaktadırlar. Almanlar Yunanistan’a 500 ton buğday ve bir
miktar kömür vermişlerdir. Harp esnasında Yunanistan’da eski mevaddı iptidaiye stokları tükendiği ve ithalat da azaldığı cihetle hariçten gelecek gıda maddelerine çok ihtiyacı olan Yunanistan’a dışarıdan yardım
edilmezse bu kış büyük bir açlık ve sefalet hüküm süreceği muhakkaktır.
4. Yunanistan’da pek çok altın ve ecnebi dövizi vardır. Türkiye’den
buraya bugün dahi pek çok altın gelmektedir. Bilhassa kayınbabası
Karaköy’de benzincilik yapan Zunis isminde bir Yunan ile Konstantin
Balabanis adında bir Türk tebaasının bu işlerle uğraştığı anlaşılmaktadır.
5. Mihver askerlerinin halkı soyduğuna, kadınları ve çocukları dövdüklerine, hatta öldürdüklerine dair olan haberler de yalandır. Münferit
birkaç vaka müstesna Yunanistan’da soygunculuk ve sarkıntılık olma202- BCA. 030.10.256.724.17. Hariciye Vekâleti’nin Yüksek Başvekâlete gönderdiği 27 Eylül 1941 tarih ve
15446/440 sayılı raporu
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mıştır. Yalnız halk işgalden sonra dahi İngilizlere olan muhabbetlerini
muhtelif vesilelerle o kadar bariz olarak göstermiş ve göstermekte bulunmuştur ki Mihverciler son zamanlarda bu gibi hareketlere karşı şiddetli
davranmağa başlamışlardır.
6. İşgal ordularının emniyetini muhil harekâta ictisar eden ve sabotaj yapan dört kişiden ikisi idama mahkûm olmuş, birisine on sene hapis cezası verilmiş, birisi de on beş yaşında olduğu için hakkında verilen
idam cezası bir sene hapse tahvil edilmiştir.
7. Söylendiğine nazaran Girit’te bir isyan hareketi zuhur etmiş, teşekkül eden birçok çeteler dağlara çekilmişler ve yolları kesmişlerdir. İngiliz tayyareleri bunlara beyannameler atmakta ve mukavemete teşvik
etmektedir. Hükümet 1917–1920 seneleri zarfında menfi olarak Girit’te
bulunan ve orada halkı meccanen tedavi ederek Giritlilerin muhabbet ve
itimadını kazanan şimdiki kabine Reis Muavini ve Sıhhat Vekili Profesör Logotetopulos’u tayyare ile Girit’e göndermiştir.
8. Mumaileyh Giritlilere bir beyanname neşrederek hâli harbin hitam bulduğunu, adedi 20 bine baliğ olan ve ekserisi genç Yunanlardan
mürekkep bulunan çetecilerin vatanlarının menfaati ve refahı namına
terki silah etmelerini, bunlara ceza değil bilakis yardım yapılacağını
ve kendisini eyi tanıyan Giritlilerin bu sefer de sözlerine itimat etmelerini bildirmiştir. Bu teşebbüsün neticesi henüz malum olmamakla
beraber isyan hareketinin devam ettiği ve Logotetopulos muvaffak olamazsa Mihver kuvvetlerinin harekete geçerek adayı tahrip edecekleri
söylenmektedir.
9. Yunan jandarma ve polisi silahtan tamamen tecrit edilmiştir. Mihverciler bütün gayretlerine rağmen kendilerine sadakatle hizmet edecek
pek az Yunan bulabilmişlerdir. Son zamanlarda asayişin teminine tamamen İtalyan jandarması bakmaktadır. Silahsız Yunan jandarma
ve polisi gece yarısından sabahın muayyen saatine kadar sokağa dahi
çıkamamaktadır.
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10. Bugünlerde Yunanistan’a yeniden İtalyan askeri gelmekte ve en
ziyade Mora Yarımadası’na sevkıyat yapılmaktadır. Mısır ve Filistin’de
120 bin kişilik bir Yunan ordusu vücuda getirildiği ve bu ordunun İngiliz
kıtalarıyla birlikte yakında Mora sahillerinde bir noktaya çıkarılacağı
halk arasında söylenmektedir.”
Atina-Pire Konsolosluğu tarafından hazırlanan raporda ülkedeki durumla ilgili olarak “Yunanistan’da salgın hastalıklar zuhur ettiğine ve açlıktan sokakta adamlar öldüğüne dair işar edilen ecnebi radyo
haberleri yalandır. Yunanistan’da her şey mevcuttur.” ve “Mihver askerlerinin halkı soyduğuna, kadınları ve çocukları dövdüklerine, hatta öldürdüklerine dair olan haberler de yalandır. Münferit birkaç vaka müstesna Yunanistan’da soygunculuk ve sarkıntılık olmamıştır.” tespitinin
yapılması ise üzerinde durulması gereken bir husustur. Bununla
birlikte yetkililerin aynı raporda “Harp esnasında Yunanistan’da
eski mevaddı iptidaiye stokları tükendiği ve ithalat da azaldığı cihetle
hariçten gelecek gıda maddelerine çok ihtiyacı olan Yunanistan’a dışarıdan yardım edilmezse bu kış büyük bir açlık ve sefalet hüküm süreceği muhakkaktır.” diyerek Yunanistan’da yaşanması muhtemel
açlık tehlikesine dikkat çekmeleri de ilginç bir durumdur. Aynı raporda ayrıca Yunan aydınlarının büyük bir kısmının İkinci Dünya
Savaşı’nın büyük bir İngiliz zaferiyle sonuçlanacağı hususunda fikir yürüttükleri ve savaşın bu şekilde bitmesiyle ilgili zamanın da
artık geldiği kanaatinde olduklarından barış görüşmeleri sırasında
Yunan emellerinin Türklerin zararına da tatmini için Türkiye’nin
Almanya’nın yanında savaşa girmesini ve harbe müdahalesini arzu
ettikleri de bildirilmektedir. Böyle bir şey doğru ise ve alınan istihbarat raporları hakikaten gerçekleri yansıtıyorsa 1941 yılında, hem
de Yunanistan’da Büyük Açlık Dönemi denilen o büyük trajedinin
yaşandığı yıl içerisinde Yunanistan’daki akil insanların hala Türkiye düşmanlığı içerisinde bulunmaları ise hiçbir şekilde izah edilemez bir durumdur.
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Yunanistan’da bunlar yaşanırken dış dünyada ise başta ABD olmak üzere farklı ülkeler Yunanistan’a yardım konusunda toplantı üstüne toplantı yapar ve fiili olarak harekete geçmezken203 Türk hükümeti ise başta İngiltere olmak üzere pek çok ülkenin aksine yardım
faaliyetleri konusunda derhal harekete geçer ve dünya ülkelerine de
bu konuda örnek teşkil eder;204
“Kızılay, Yunan halkına el uzatıyor. Avrupa’da milyonlarca açın
derdine çare bulmak üzere ilk insanca adımı Türk milleti atmıştır. Kızılay cemiyetinin memleketimize tarihi bir şeref temin edecek kadar
mühim bir karar verdiğini ve icraat ve tatbikata geçmek üzere olduğunu memnuniyetle, iftiharla haber aldık. Kızılay, Yunanistan’da felaket
gören halka el uzatmak meselesini üzerine almıştır. Oraya yakında heyetler gönderecek, teşkilat yapacak, kendi menbaalarından mümkün
olan yardımı gösterecek, memleket halkından bu yardıma iştirak etmek
isteyenlerin yardımını kabul edecek ve bütün dünyadan Yunanistan’da
açlık ve felaket içinde kıvranan halka gelecek yardımları da yerlerine isal
etmek ve dağıtmak için hayırlı bir mecra hizmetini görecektir.
Kızılay Cemiyeti Umumi Kâtibi B. Ziya Tahsin telefonla sualimize
cevaben cemiyetin esas kararları verdiğini ve tatbikata hazırlanmakta olduğunu teyit etmiştir. Dünyanın birçok yerlerinde bugün ölüm ve
tahrip hükümran olurken masum sivil halka hayat imkânı vermek ve
sönen insanlık duygularını canlandırmak yolunda ilk adımın memleketimizden gelmesi ve Türk Kızılay cemiyetinin bu asil teşebbüse önayak
olması her Türk’ün kalbinde iftihar hisleri uyandıracaktır. Öyle ümit
ederiz ki milletlerarası Kızılsalip Cemiyeti bu çığırı diğer Avrupa memleketlerinde devam ettirecek ve böylece bu kış milyonlarca masum sivil
halkı bekleyen felaketlerin bir dereceye kadar olsun önüne geçilmiş olacaktır. Memleketimizin istihsal imkânları mahduttur. Kendi ihtiyaçla203- Örneğin ABD İçişleri Bakanlığı ile aynı ülkenin Türkiye Büyükelçisi John Van A. MacMurrray ile Yunan Savaş
Yardım Teşkilatı (Greek War Relief Association) Başkanı Spyros P. Skouras arasındaki görüşmeler neredeyse 6
haftadan daha uzun sürer ve ancak ondan sonra yardım konusu gündeme gelir. The New York Times, 31 Ağustos 1941.
204- Vatan, 5 Eylül 1941
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rımıza halel vermeden Yunanistan’a büyük bir yardımda bulunamayız.
Fakat imkânı olanı yapmakla da kara gün dostu olduğumuzu Yunan
milletine ispat etmiş olacağız. Bundan başka dünyanın her tarafında
Yunanistan’a yardım için hareketler vardır. Amerika’da geniş membalarla Vanderbirt Cemiyeti adında bir cemiyet kurulmuştur ki mümessili
memleketimize gelmek üzeredir. Bütün dünyanın yardımlarını Yunan
milletine ulaştırmak için Türkiye Kızılay cemiyetinin vasıta hizmetini
görmesi memleket hesabına şerefli bir insanî vazifedir…”
Bu arada Denizaltı Müteahhit ve Mütehassıs Şirketi sahibi Muharrem Denizaltı isimli kişi tarafından Kızılay Genel Müdürlüğü’ne
bir müracaatta bulunulur. Muharrem Denizaltı yazısında
Yunanistan’da yaşayan eşi Konstantiniye’nin hayatını kaybettiğini,
ayrıca kızları 14 ve 15 yaşlarındaki Mediha ve Şadiye Denialtı’nın
Yunanistan’daki savaş şartlarından perişan halde olduklarını belirterek Kurtuluş vapuruyla Türkiye’ye dönebilmeleri için yardım edilmesini talep eder.205 Geminin bu seferinde bürokratik yazışmalar ve
özellikle konunun Alman Büyükelçiliği ve Yunanistan’daki Alman
işgal güçlerine bildirilmesi ve onlardan onay alınmasının ciddi zorluklar çıkarması nedeniyle gerçekleşemeyen çocukların İstanbul’a
nakil işlemlerinin bir sonraki seferde yapılabilmesi için ayrıca Yunanistan ve İngiltere sefaretlerine de bilgi verilir. 206 Aynı günlerde
ortaya çıkan ilginç ve son derece anlamlı bir gelişme ise bir Yunan
heyetinin Türkiye ziyaretidir. Açlıktan perişan olan Yunanistan’da
yaşananlara çare bulabilmek amacıyla aralarında Yunanistan eski
Dışişleri Bakanı B. Maromichâlis, emekli hava generali G. Reppas,
205- Daha sonraki günlerde Yunanistan’da açlık tehlikesinin gittikçe büyümesiyle birlikte bu ülkede yaşayan
Türklerin de Kızılay yardım gemileri vasıtasıyla tahliye edilmeleri ve Türkiye’ye getirilmeleri konusu tartışılmaya
başlanır. Bu aşamada Kızılay delegesi Saim İ. Umar tarafından olumsuz tavır sergilenmesi ve gemiyle ancak insani
yardım malzemesi taşınabileceğinin belirtilmesi üzerine Türkiye’nin Atina-Pire Başkonsolosu tarafından kendisine
daha önce nakledilen söz konusu ailenin bireyleri örnek olarak gösterilir. KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943
/9–4. Hariciye Vekâleti Birinci Daire Umum Müdürlüğünün 11 Ekim 1941 tarihli ve 16042/1106 sayılı yazısı.
Ayrıca KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Yunanistan’a Yardım Heyeti delegesi Saim İ. Umar
tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 10 Mart 1942 tarih ve 8 (4988) sayılı yazı.
206- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Hariciye Vekâleti Birinci Daire Umum Müdürlüğünün 11
Ekim 1941 tarihli ve 16042/1106 sayılı yazısı.
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Aerial Hava Şirketi’nin müdürü B. Nikolopulos, Türkiye-Yunanistan mübadele faaliyetlerini organize eden B. Pollis, eski Maliye Bakanı B. Kremesis, banker Kuramyanos, Millî İktisat Nezareti Müdürü Triyandafilis, gazeteci B. Zarifis’in bulunduğu Yunan Millî
Komitesi reisi ve üyelerinden oluşan Yunanistan heyeti Batı ülkeleri
veya ABD’ye değil İstanbul’a gelir. Yunanistan eski Dışişleri Bakanı
B. Maromichâlis İstanbul’a geldikten sonra Türkiye’ye geliş sebepleriyle ilgili olarak bir açıklama yapar,207
“Ölen kardeş milletin ıstırabı karşısında Türk milleti tabii surette
alaka gösterdi. Elli bin ton yiyecek ihracı için şimdiden lisans verildi.
Bunların parasını Amerika’daki Vanderbilt Komitesi veriyor. Erzak,
muhtaç halka vesikayla parasız tevzi edilecektir. Bunların nakli için
iki bin tonluk Kurtuluş gemisi tahsis edilmiştir. İlk seferini bu hafta yapacaktır. Ayda iki sefer yapacağına göre yalnız buna kalsa elli bin tonun nakli için bir seneden fazla vakte ihtiyaç vardır ki o zamana kadar
Yunanistan’da sağ insan kalmaz.
Çok tabii olarak başka nakliye vasıtaları da aranacaktır. İhracına
başlanmak üzere olan elli bin ton yiyecekten başka Kızılay kendi hesabına Yunan çocuklarına 30 bin ton süt tozuyla çocuk maması olarak kullanılacak neviden bir miktar un gönderiyor. Bundan başka Yunanistan’dan
gelecek ne gibi eşya mukabilinde de hangi nevi eşyanın ihracına Türkiye
hükümetinin müsaade edeceğine dair bir tetkik yapıyoruz. Türkiye’de
bir yardım komitesi kurulacağını, bu komitenin de derdimizi kendine
dert edeceğini umuyoruz. Böyle bir komite Yunanistan’daki aç ailelere
küçük yiyecek paketleri göndermek gibi imkânları hazırlarsa, hem felakete az çok bir yardım olur, hem de kardeş Türk milletinin böyle bir
kara günde göstereceği alaka, yeis içindeki Türk milletinin yüreğine su
serper.”

207- Vatan, 1 Ekim 1941
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2- Yunanistan’da Ekonomik Durum ve Katlanılamaz
Sıkıntıların Ortaya Çıkması
Ülkenin kalbi konumundaki başkent Atina ise neredeyse bütün Yunanistan’ın bir aynası görünümündedir. Alman işgalinin
başlamasıyla beraber ülkenin ihmal edilen, unutulan veya görmezden gelinen pek çok problemi de ortaya çıkmaya başlar. Örneğin
Yunanistan’ın İngiltere’nin kışkırtmaları sonucunda hayali Megali
İdea çerçevesinde 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’e asker çıkartmak
suretiyle başlattığı Anadolu topraklarını işgal hareketinin ardından
gelişen dört yıllık süreç sonunda Yunan ordularının perişan bir vaziyette Yunanistan’a dönmeleri Anadolu’da yaşayan pek çok Yunan’ın
da Anadolu’yu terk etmelerine neden olmuştur. Yunanlar tarafından
‘Küçük Asya Felaketi (Asia Minor Disaster)’ olarak nitelendirilen
bu dönemin ardından Türk ve Yunan hükümetlerinin anlaşmaya
vardıkları ‘Büyük Mübadele’208 gerçekleşir. Göç hareketlerinin en
tipik özelliği ise genel olarak insanların mutsuzluğudur. Kendilerine verilen mülkü beğenmeyen, yaşadıkları topraklarda mutlu olmayan, yeni katıldığı toplum düzenine ayak uyduramayan, kendisini yabancı gibi hisseden insanlar her göç olayında yaşanan tipik
sorunlardır. İşte İkinci Dünya Savaşı döneminde işgal altında kalan
Yunanistan’da başta Atina olmak üzere bazı merkezlerde 1920’li
yıllarda yaşanan göçün acıları ve unutulmuşluğu da ortaya çıkar.
Bu dönemde Anadolu topraklarından gelen binlerce Yunan şehir
merkezine yakın olabilmek umuduyla Atina’nın dışında yerleşmeye
başlarlar ve böylece şehrin ilk varoşları ve kenar mahalleleri de yavaş
yavaş ortaya çıkmaya başlar;209
“…Ertesi gün annem yataktan çıkmaya çalıştı fakat Alman askerinin
dipçik darbesi omzunu yara bere içinde bırakmıştı. Tek başıma yiyecek
aramak için evden çıktım. Bütün sokaklarda dolaştım ve dükkânlardan
208- Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Kemal Arı, Büyük Mübadele, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul, Eylül 1995.
209- Lyn Rowland, a. g., e., s. 33.
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yiyecek dilendim fakat neredeyse herkes aynı durumda olduğundan eve
ellerim boş dönmek zorunda kaldım. Açlık tehlikesinden kurtulabilmek
için normalden çok daha az yiyecekle yaşamaya başlamıştık. Çöplüklerde bulduğumuz ve açlığımızı bastıracak her şeyi yiyorduk.
Belli oranda bir ekmek karnesine bağlandık fakat zamanla bu da küçüldü ve bir fareyi bile doyurmayacak orana düştü… Havalar gittikçe
soğumaya başladı ve biz de yakacak bir şeyimiz olmadığından evdeki
birkaç parça mobilyayı yakmaya başladık. Annem sokaklarda yiyecek
aramaya çıkmıştı. Annem eve elleri boş döndü ve yorgunluk ve açlıktan
içeri girer girmez düşüp bayıldı. Aynı gün öğleden sonra saatlerce sokaklarda dolaşıp insanlardan yiyecek dilendim fakat hep boşunaydı. Kalbim
boş, karnım aç ve buzlu yollarda çıplak ayakla dolaşmaktan donmuş
ayaklarımla enerjim artık tükenmişti ve eve dönmeye karar verdim…
Eve geldiğimde annem uyuyordu… Merdivenlere oturan kız kardeşim soğuktan donmuş vaziyette bir yandan ne kadar aç olduğunu söylerken bir yandan da ağlıyordu… Şafak sökerken aşağı inip anneme ekmek
alma zamanımızın geldiğini söylemek istedim fakat kız kardeşim onun
durumunun iyi olmadığını ve benimle kendisinin geleceğini söyledi. Esasında onun durumu da çok iyi değildi ve ayağa kalkmaya çalışırken acı
ve açlıktan kıvranıp yerlere serildi… Yaklaşık üç saat sonra elimde bir
parça ekmekle eve döndüğümde kardeşimi açlıktan yerlerde sürünürken,
neredeyse ölmek üzere ve kıvranırken buldum. O arada fark ettim ki annemin durumu da kardeşiminkinden farklı değildi. Aynı şeyi kardeşime
de yapmaya çalıştım fakat donmuş vaziyetteydi. Korku ve paniğe kapılarak daha önce beni ayıltan yaşlı kadının evine koştum. Kapıyı açık
bulunca yukarıya çıktım ve yaşlı kadını uyurken gördüm. Onu uyandırmaya çalışırken onun da açlıktan ve soğuktan öldüğünü fark ettim.”
Yunan hükümetinin gerekli desteği vermediği ve sahip çıkmadığı bu insanlar ekonomik güçlerinin yetersiz olması nedeniyle kendilerince yapmaya çalıştıkları derme çatma gecekondularda ve ellerinde, avuçlarında hiçbir şeyleri yoktur ve teneke parçaları, gazete,
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karton kutu ve naylon parçalarıyla kapattıkları bu tek gözlü evlerde
yaşamaya başlarlar. Özellikle 1922 sonrasında Anadolu’dan kaçıp
gelen insanların yaşadıkları mahalleler içler acısı durumdadır ve 4-5
kişilik aileler tek bir odada yaşamak zorunda kalmışlardır. Yanlarında neredeyse hiçbir özel eşya olmadan bu topraklara gelen bu yeni
misafirler altyapı hizmetlerinin hiç olmadığı teneke evciklerde yaşama mücadelesi verirken ne suları, ne elektrikleri ne de kendileriyle
ilgilenen bir yetkili vardır. Lağımlar kulübelerin arasından akıp gitmekte ve bulaşıcı hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Savaşın başlamasıyla birlikte pek çok aile taşrada bulunan akrabalarının ve yakınlarının yanlarına kaçmayı/göçmeyi tercih ederken bu insanların ise
dönebilecekleri bir yeni yurtları veya akrabaları olmadığından kaderlerine de razı olurlar. 1940 yılında civardaki 41 küçük belediyeyle beraber ‘Büyük Atina’ adı verilen sistemi oluşturan ve 1.124.000
kişinin yaşadığı başkent Atina’da İtalyan işgalinin hemen ardından
gözle görülür bir nüfus artışı ortaya çıkar. Bu dönemde (1940 yılı)
Atina’da toplam 481.225 kişinin yaşadığı tahmin edilmektedir. Genellikle 4–5 kişinin yaşadığı bu gecekonduların altyapısı da söz konusu olmadığından her türlü pis su, lağım ve atıklar açıktan akmaktadır. İşgalin başlamasının ardından kaçıp gidebilecekleri bir başka
yerleri veya akrabaları da olmadığından savaş bu Yunanları çok daha
farklı ve acı bir şekilde vurmaya başlar. Savaşın ilk darbesini yiyenler hastanelerde kalmakta olan hastalar olur. Karaborsadan fahiş fiyatla ihtiyaç duyduğu malzemeyi ve yiyeceği alamayan hastaneler
böylece ilk kayıpları da arka arkaya vermeye başlar.210
Savaş öncesinde ucuz iş gücü olarak havalandırma ve sağlık koşulları açısından son derece kötü fabrikalarda ve atölyelerde düşük
ücretlerle çalışan, sokaklarda işportacılık yaparak geçinmeye çalışan veya gündelik işlerde düşük yevmiyeler alan bu insanlar savaşın
patlak vermesinin ardından sanayi çöküp akaryakıt sıfırlanınca işle210- www. Historia. Su. Se/urbanhistory/eauh/papers/r2_bournova. Pdf.
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rinden olurlar ve hayat daha dayanılmaz bir hal alır. Ülkenin önde
gelen büyük tekstil ve kimyasal sanayi yanında küçük atölyeler de
talep yokluğundan, hammadde yokluğundan ve ihraç edemediklerinden üretimlerini önce %10–15 seviyesine düşürürler, daha sonra
da tamamen kapatırlar. Böylece bu dar gelirli insanlar için sokaklarda dilenmek ve kapı kapı dolaşarak yiyecek bir dilim ekmek aramaktan başka seçenek de kalmaz. Esasında savaşın etkilediği tek kesim
bu dar gelirli insanlar da olmayacaktır. Özellikle çok zengin ve varlıklı küçük bir grup dışında hemen bütün Yunanlar aynı sıkıntının
içindedirler. Ekonomik gücü çok iyi olan kısıtlı bir çevre ise karaborsa ve yokluğa bağlı olarak fiyatların inanılmaz boyutlara ulaşmasına rağmen istediklerini alabilme ve yaşama şansına sahiptirler.211
Öte yandan orta direk olarak isimlendirilebilecek insanlarla devlet
kurumlarında farklı görevlerde bulunan binlerce insanın ise yapacak hiçbir işleri yoktur ve karınlarını doyurmaları gerekmektedir.
16 Ocak 1942 tarihinden itibaren Atina’da 290.000 aileye yetecek
kadar yiyecek dağıtımı yapılmakla beraber bu durum insanların
hayatta kalmalarına yeterli değildir.212 Özellikle 1942 yaz sonuna
kadar Alman ambargosunun kaldırılmaması ve ülkeye gerek kalite gerekse miktar açısından yeterli gıda yardımının getirilememesi
sonucunda bölgede Kızılhaç ve Kızılay tarafından yapılan yardımlar da yeterli gelmez. İnsanlar yiyecek bir şey bulamadıklarından
açlıktan ölme noktasına gelmişlerdir ve portakal kabuğundan kırda
bayırda buldukları otlara kadar her şeyi yemeye başlamışlardır.213
Sokaklardan topladıkları ve yemeye çalıştıkları şeyler ise aslında
hayvanların bile yemeyeceği türden şeylerdir; ancak seçme şansları
hiç yoktur;214
211- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Atina-Pire Başkonsolosluğu tarafından Hariciye Vekâletine
gönderilen 3 Aralık 1941 tarihli ve 641/259 sayılı yazı.
212- www. Historia. Su. Se/urbanhistory/eauh/papers/r2_bournova. Pdf.
213- Vatan, 20 Şubat 1942 ve Yeni Asır, 5 Şubat 1942
214- Lyn Rowland, a. g., e., s. 45.
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“…Temmuz 1942 tarihinde bir öğleden sonra annemle sokaklarda
yiyecek dilenmekten dönüyorduk. Aniden sokakta ölü bir atla karşılaştık. Her tarafını sinekler kavramıştı ve vahşi köpekler de etini koparmak
için çekiştiriyorlardı. Bir parça et koparıp evde yiyebiliriz düşüncesiyle
ölü hayvana doğru dikkatli bir şekilde yaklaşmaya başladık. Biraz daha
yaklaşırsak köpekler bize saldırmaya hazırdı. Kuyruğu kıstırıp krallar
sofrasını köpeklere bırakarak aç karnına bir gün daha geçirmekten başka bir çaremiz yoktu.”
Bu günlerde Yunanistan’da ayakta kalmaya çalışan ve bütün
olumsuzluklara rağmen faaliyetlerine devam eden bir işletme ise sokaklarda kurulan ve “Soupe Populaire”215 denilen Kızılhaç görevlileri, gönüllüler ve farklı ülkelerden insanların çalıştıkları aşevleridir.
1942 yılından itibaren çalışmaya başlayan aşevlerinde normal bir
insanın ihtiyacı olan kalori değerinin neredeyse üçte biri değerinde
yiyecek ancak dağıtılabilmektedir. Atina’daki diplomatik çevreler
ise ülkede açlık nedeniyle ölümlerin artarak devam edeceğini belirterek Yunanistan’a ivedi yardım yapılmasını ve yapılan yardımların
da artarak devam etmesi gerektiğini belirtirler.216 Bir tek yumurtanın yaklaşık 30 pounda, bir dilim ekmeğin 10 pounda satıldığı karaborsa nedeniyle geceleri soygunlar da baş göstermeye başlamıştır ve
Almanların Yunan polisi tarafından devriyeye çıkılmasına müsaade
etmemesi nedeniyle bunların önüne de geçilememektedir. Öte yandan Alman askeri güçleri soygun ve hırsızlık olaylarına karışanları
İtalyan üniforması giymiş disiplinden uzak Yunan hırsızlık çeteleri
olarak nitelendirir.217 Oysa Alman işgaline uğramış Avrupa’da ve
özellikle de Yunanistan’da durum “Belli bir süre mevcut olan pis su
haricinde su yok, yiyecek yok, sıcak bir yuva yok, sığınacak bir ev

215- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi Saim İ. Umar tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 19 Ocak 1942 tarihli ve 6 (969) sayılı yazı.
216- The Mercury Australia, 23 Mayıs 1942
217- A. g. g., 23 Mayıs 1942.
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yok, doktor yok, ilaç yok.”218 şeklinde ifade edilir. Atina’da görevli bir Kızılhaç görevlisi içinde bulundukları durumu amirlerine şu
sözlerle ifade eder;219
“Neredeyse bir yıldan beridir, ülkeye dışarıdan gelen yiyecek ürünlerinde bir değişiklik yok ve bunlar buğday, bazı hububat ve sebze ile
küçük bir miktar hazır çorbadan oluşmaktadır. Sonuç olarak bu aşevlerinin dağıtımını yaptığı malzemeler de bir yıldan beridir değişmeden
aynı kaldı. Bunun üçte ikisi bulgur, geriye kalanı da biraz sebze ile ayda
iki veya üç defa çorba. Mantıken bakılacak olursa çorba yağsız yapıldığından insanlar bu yemekten iğreniyorlar ve devamlı şikâyet ediyorlar.
Her gün aynı yemeklerin yenmesinden insanların midelerinde ve organik yapılarında bir takım problemler de ortaya çıkmaya başladı.
Kısaca söylemek gerekirse hapishanelerde de dağıtımı yapılan bu yemeklerle ilgili olarak geçen yıl hapishanelerde de bazı ölüm olaylarının
olduğu bildirildi. Bu ölümlerin sebebi de hep aynı yemeklerin dağıtılmasına bağlandı. Bu açıdan gönderilen yardım malzemelerinin dışında
pirinç, tuzlanmış balık ve et gibi farklı yiyeceklerin de gönderilmesi iyi
olacaktır.”
Satın alma gücünün azalması, askerî müdahaleye bağlı olarak
ürün hasadının yapılamaması, nakliyat konusunda sıkıntılar yaşanması, tarım ürünlerinin fiyatlarında ortaya çıkan artış, zayıf düşen
ve açlıktan ölen insanlar böylece yirminci yüzyılda Avrupa’nın ortasında yeniden ortaçağ görüntüleri yaşatılmasına neden olur. Ülkenin ayakta duran birkaç merkezinden birisi olan ve dış dünyayla ne218- Yazıyı kaleme alan ve bu konuyla ilgili olarak toplam 11 makale yazdığını belirten Wallace R. Deuel isimli
gazeteci yaşanılan olumsuzlukları işgalci ülkenin düzeltmeye çalışması veya iyi niyetli olması halinde bile şartların
kötü olduğunu, bununla birlikte Alman askerlerinin yaptıklarının ise tamamen bilinçli bir yağma hareketi olduğunu
ve Almanların Yunan halkını açlıktan kırmak için teknikler geliştirdiğini ileri sürer. Yazar ayrıca işgal altındaki
Belçika ve Polonya gibi ülkelerde farklı salgın ve bulaşıcı hastalıklar görüldüğünü, açlık tehlikesinin yutkunamama,
hissetmeme, nefes alamama, halsizlik, baş dönmesi gibi rahatsızlıklara yol açacağını, ardından deri, kemikler, dişler
ve saçlarda farklı rahatsızlıkların ortaya çıkacağını, insanda hala yemek yiyecek güç varsa zamanla sinir sistemi de
altüst olacağından gaipten sesler duyulacağını ve hayal görülmeye başlanacağını, bunun sonucunda da çıldırmanın
kaçınılmaz olduğunu belirtir. The Pittsburgh Press, 15 Ocak 1941.
219- www. Historia. Su. Se/urbanhistory/eauh/papers/r2_bournova. Pdf.
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redeyse tek bağlantısını sağlayan Pire’de ülkeye Türkiye dâhil farklı
yerlerden gelecek yardım gemilerini bekleyen yüzlerce insan iş aramaya başlar. Genel görüntülerinden, giyimlerinden ve konuşmalarından daha önce bu tür işlerde hiç çalışmadıkları kolayca anlaşılabilecek pek çok Yunan hamal olarak iş bulabilme çabasına girerler.
Böylece devlete yıllarca müdür, amir, sekreter, memur, müstahdem,
şef, genel müdür olarak hizmet etmiş insanlar sırtlarında yük taşıyarak ekmek alabilmenin derdine düşer. Özellikle Atina gibi büyük
şehirler taşradan gelen insanlarla dolup taşmaktadır ve bu gelenler
arasında ege adalarından gelenler çoğunluktadır. Normal zamanlarda nüfusu 1.000.000 civarında olan Atina’da binlerce Yunan askeri
yanında ülkenin dört bir yanından kaçıp gelmiş Yunan mülteciler
de bulunmaktadır ve ulaşım için neredeyse hiç aracın olmaması
nedeniyle bu insanların isteseler dahi başkenti terk etmelerine imkân yoktur. Bulundukları bölgelerde hayatın iyiden iyiye çekilmez
hale gelmesi, yiyecek ve iş bulma konusunda insanların umutlarını
büyük şehirlere ve özellikle de başkent Atina’ya taşımalarına neden
olur. Sokaklarda satıcılık yapanların ellerindekiler ise aynı şekilde
çöplüklerden toplanmış, yabancıların gittikleri lokanta ve otellerin
mutfak kapılarına bırakılmış veya kapı kapı dolaşılarak alınmış kullanılmış eşyalar, içilmiş sigaraların izmaritleri, ekmek parçaları, yarım kalmış bisküviler, yemek artıklarıdır;220
“…Kız kardeşim Demitra sigara fabrikasında çalışmaya başladı.
Haftalık olarak çok az bir para ve yüz tane sigara veriyorlardı. Haftalığının en güzel tarafı bu sigaralardı. Üvey kardeşim Evangelos parayı
alıyordu ve ben de sokaklarda veya nerelerde mümkünse oralarda sigara
satmaya zorlanıyordum. Benden istediği para çok yüksekti ve ben ancak
bir veya iki tane sigara satabiliyordum. İnsanların bırak sigarayı, yiyecek
alacak bile paraları yoktu…”
Bu görüntü şehrin her köşesinde ve özellikle de kalabalığın yo220- Lyn Rowland, a. g., e., s. 55–57.
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ğun olarak bulunduğu yeraltı treni istasyonu, otobüs durakları, tren
istasyonları, ana caddeler ve meydanlarda ortaya çıkar. Açlık ve
sefaletten insanlar daha önceki hayatlarını, mesleki kariyerlerini,
başarılarını, pırıltılı hayatlarını unutarak bir dilim ekmeğin peşine düşerler. Örneğin 16 Şubat 1942 tarihli Vradyni gazetesinde yayımlanan küçük bir ilanda ‘Yıllardır bir avukatlık bürosunda ve boş
saatlerinde de noterde çalışan eğitimli beyler yiyecek için çalışmak
istiyorlar.’221 şeklinde bir haber göze çarpar;222
“…Ekmek istihkakımızı almak için kuyruğun bu saatte kısa olacağı ümidiyle kız kardeşimle fırına gittik. Oraya vardığımızda kuyruk
yarım milden daha uzundu ve yaklaşık 4 saat sonra ön sıralara doğru
gelmeyi başardık. Tam o anda önümüzdeki bir kadın aniden düştü ve
açlıktan öldü. O arada askerler ateş açmaya başladılar ve iki kadınla
bir çocuk hayatını kaybetti. Aynı anda kız kardeşimi kavrayıp mermi
yağmurundan kurtarmak için yere yatırdım. Olaydan sonra Almanlar
fırını kapattılar…
O gün öğleden sonra sokaklarda bir aşağı bir yukarı dolaşıyordum.
Bu arada bellerine kadar kamyonun içine eğilmiş İtalyan askerleri fark
ettim. Meyve yiyorlardı ve ben heyecanlı bir şekilde bitirmelerini beklerken ağzım sulandı. Biri bana anlamadığım bir şeyler söyledi. Diğeri beni
de çok korkutan bir şekilde kamyondan dışarıya çıktı. Elini açtığında
bana uzattığı bir elmayla bir dilim limon gördüm. Gözlerime inanamadım ve bana bir salkım üzümle birkaç tane de bisküvi uzattı. O kadar
heyecanlıydım ki ceplerimi yerde yediklerinden arta kalanlarla doldurmaya başladım…”
Yunanistan’da ise aynı dönemde Alman işgal kuvvetleri tarafından ülke ekonomisini ayakta tutan pek çok tarımsal ürüne el konulması, bunun hemen ardından işgalin doğal neticesi olarak sanayi
iş kollarının kapanması, ayrıca tarımla uğraşan Yunan köylülerin
221- www. Historia. Su. Se/urbanhistory/eauh/papers/r2_bournova. Pdf.
222- Lyn Rowland, a. g., e., s. 53.
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işgal altındaki ülkelerini ayakta tutacak tarımsal girdiyi sağlayamaması sonucunda ülkede ekonomik darboğaz dayanılmaz noktaya gelir. Bunun bir göstergesi olarak da karaborsa bir anda bütün
Yunanistan’ı sarmaya başlar. Öncelikle Yunanistan’da yaşamakta
olan Yahudilere karşı katliamlara girişen Hitler’in işgal güçleri bunun yanında ülkenin ekonomik altyapısını da ele geçirmeye başlarlar. Böylece işgal altındaki Yunanistan’da para eden ve ekonomik
değeri bulunan her şeye el konulmaya başlanır. Hitler bu konuyla
ilgilenmek üzere Almanya’da özel olarak oluşturduğu ve ekonomi
uzmanları, iş adamları, sanayiciler, mühendislerden oluşan heyetleri Yunanistan’a göndermeye başlar. Bu bağlamda ülkenin alt yapı
zenginlikleri arasında gösterilen pirit, demir, krom, nikel, manyezit,
manganez dioksit ve altın üretimine 1–10 Mayıs 1941 tarihleri arasında derhal el konulur. Ancak Alman işgal kuvvetleri ülkenin tahıl,
balık, meyve, sigara, şeker stoklarına da el koymaya başlarlar. Bu
bağlamda özellikle şarapçılık ve zeytin ürünleri ile deniz mahsulleri
konusunda yurtdışı bağlantıları olan ve bu ürünler vasıtasıyla ülkeye
hatırı sayılır bir gelir getiren ekonominin savaşla birlikte ticaret imkânlarının neredeyse sıfırlanması, açlıktan perişan vaziyetteki savaşa iştirak etmiş pek çok ülkede lüks tüketim bir yana, ekmek gibi son
derece sıradan bir tüketim maddesinin bile neredeyse lüks ve aranılır hale gelmesi de Yunanistan’ı vuran faktörler arasındadır. Bu dönemde Akdeniz’e hâkim konumda olan İngiliz donanması ile tonaj
itibarıyla bölgede hatırı sayılır bir deniz ticaret filosuna sahip olan
Yunanistan’ın tarımsal üretim bağlamında olmasa da deniz ticareti
açısından büyük bir işbirliği içinde oldukları bilinmektedir. Ulusal
çıkarlar da göz önüne alındığında İngiltere’nin garanti verdiği ve
desteklediği ilk ülke konumunda olan Yunanistan savaş döneminde
bel bağladığı İngiltere’den gerekli desteği farklı nedenlerle alamayacaktır. Ülkede ilk etapta işsizlik oranı neredeyse %50 oranlarına
düşer, hemen ardından insanların yaklaşık üçte ikisi de sokaklarda
kurulan aşevlerinden yemek almaya başlarlar. Bu aşevlerinden ye-
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mek dağıtımı ise haftada sadece bir veya iki defa yapılmaktadır, aile
fertlerinin hepsine yiyecek verilmemektedir ve durum böyle olunca özellikle kadınlar uzun kuyruklarda saatlerce bekledikten sonra
kendilerine verilen yiyecek istihkakını çocuklarına yedirip karınlarını doyuramadan oradan ayrılmaktadırlar. Devletin açlıktan perişan olmuş bu insanlara dağıttığı karneler ise daha sonraki dönemde
ve özellikle savaş sürecinde ortaya çıkan ölüm oranlarının tespitinde yanıltıcı bir rol oynayacaktır. Aile bireylerinden birinin hayatını kaybetmesinin hemen ardından onu aceleyle ve kimseye haber
vermeden gömen ailenin diğer üyeleri böylece ellerindeki bir fazla
karneyle daha fazla yiyecek alabilmenin telaşı içerisindedirler. Böylece sokaklar her kesimden ve farklı statüden Yunanların alışveriş
yaptığı bir pazar hâline gelir. Herkes yiyecek bir şeyler bulabilmek
amacıyla satabileceği ne varsa toplayıp sokağa çıkmaktadır. Yunan
hükümeti ise öncelikle tarım işinde uğraşan ve üretilenleri ülkeye
dağıtmak yerine stoklamayı ve fahiş fiyatla satmayı tercih eden karaborsacıları uyararak ülke için onların da gayret göstermesini ister
ve hemen ardından da bu şekilde davrananların yargılanacağı özel
mahkemeler kurulacağını açıklar.223
İlk dönemde ortaya çıkan dayanışma ruhu ise yerini tamamen
kişisel menfaat ve kendi canını kurtarmaya yönelik girişimlere bırakır. Ortaya çıkan bu moral kaybı Yunanistan’daki durumu olduğundan çok daha tehlikeli bir hale sokar. Uzun vadede açlık o kadar
büyük boyutlara ulaşır ki insanlar pak ve bahçelere çıkarak, şehir dışına giderek yabani otlar toplamaya başlarlar. Savaş döneminin imkânsızlığı içerisinde eğer bulunabilirse gaz yağı, mazot veya tüp üzerinde kaynatılan bu yabani otlar yağsız, tuzsuz bir şekilde yenilerek
hayatta kalınmaya çalışılır. Esasında besin olarak neredeyse hiçbir
kalori ve vitamin değeri olmayan bu otlar sadece insanların midelerini doldurmaya yaramakta, ayrıca psikolojik rahatlık sağlamak223- Mark Mazower, a. g., e., s. 62.
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tadır. Zaten daha sonraki günlerde özellikle şehir merkezlerinde
toplayacak ot da kalmayınca insanlar iyice perişan olurlar. Esasında
psikolojik açıdan işgal altındaki Yunanistan’da yaşayan insanlar açlıktan çok daha kötü sıkıntılarla karşı karşıyadırlar;224
“…Ben daha bir şey söylemeden gözyaşlarına boğuldu ve ölmüş annesi sanki oradaymış gibi onunla konuşmaya başladı. Elimden geldiğince onu teselli etmeye çalıştım ve uyumasını söyledim; ancak uyumayacaktı ve annesiyle konuşmaya devam etti. O kadar çaresiz ve üzgündüm
ki ben de hıçkırarak ağlamaya başladım. Ertesi sabah uyandığımda o
hala uyuyordu… Tam uyandıracakken uykusunda ağlamaya ve başını
sallamaya başladı. Özünü açtığında nerede olduğu ve benim kim olduğumu anlaması için biraz zaman geçmesi gerekti…”
Aynı günlerde yabancı basın organlarına yansıyan bir yazı ise çok
uzaklarda, ABD’de Türkiye’nin Yunanistan’la ilgili olarak yaptığı
yardımları ve genç Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük devlet olma konusundaki somut adımlarının ne kadar olumlu ve takdire şayan bir
davranış olarak algılandığının da göstergesi olur. The Sunday Morning gazetesinde gazetenin genel yayın yönetmenine gönderilen ve
N. M. Broujos imzasıyla kaleme alınan bir yazıda “Müslümanlar ve
Hristiyanlar” şeklinde bir başlık atıldıktan sonra yazar özellikle Ege
adaları ve Oniki Adalar üzerine uzun bir giriş yapar ve konuyu İkinci Dünya Savaşı döneminde adada yaşananlara getirir;225
“…Bu Hristiyan kurallarla mukayese edilen İslam kurallarının hikâyesidir. 400 yıl boyunca Türk egemenliği altında Yunan dili, gelenekleri
ve bu insanların dinleri çok iyi korunmuştur. Bu insanlar vergi vermedikleri gibi askerlik görevinden de muaftılar. İnsanlar arasında herhangi bir
farklılık söz konusu değildi ve bir zamanlar adalarda yaşayanlar Türk
şekerlemeleri eşliğinde padişahın doğum gününde ‘Çok Yaşa Sultan Hazretleri’ diyerek şarkılar bile söylediler. Hristiyan kuralları altında başla224- Lyn Rowland, a. g., e., s. 110–111.
225- The Sunday Morning, 30 Mart 1941.
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rına neler geleceğini bilselerdi şüphesiz bütün bunlara şükür de ederlerdi.
1912 yılında İtalya özerk olmayı bekleyen yerli halkın da desteğiyle adaları Türkiye’den kopardı. Öte yandan bu durum sistematik bir köleleştirmeye dönüştü. Önce Yunan dilinin öğretilmesi günde bir saate indirildi,
ardından da okullarda sadece İtalyanca öğretilsin diye yasaklandı. Dini
alanda da İtalyan hükümeti Yunan papazları dini törenlerinde Papa’nın
kurallarına uygun davranmaya zorladı ve İtalyan vali Pazar günleri kilisede yapılan törenlerde kilisenin ruhani liderleri için ayrılmış olan özel
bölümde oturmaya başladı. Kadınlar ve çocuklar onun önünden geçerken ayrıca selam durmak zorundaydılar… Şu anda adalarda vergiler o
kadar yüksek ki pek çok kişi evlerini, çiftliklerini kaybetmektedir ve bu
evlerle çiftlikler getirilen İtalyan ailelerine verilmektedir. Bugün bütün
yiyecek maddeleri toplanmış durumdadır ve insanlar açlıktan ölmektedir. Bütün bu şartlara bağlı olarak geceleyin yüzerek Türkiye’ye kaçmaya
çalışan pek çok insan ise boğularak hayatını kaybetmektedir.
Sözde barbar Türklerin idare usulüyle- ki kayıtlar sadece hoşgörü ve
nezaket göstermektedir.- kayıtlarda sadece baskı ve zulmün bulunduğu
sözde Hristiyanları şimdi mukayese edin bakalım. 1912 yılında adaların
nüfusu 240.000 idi. Bugün sadece bunun yarısı kadar insan var. İtalyan
baskısı altında yaşamanın nasıl bir şey olduğunu bilenler vaktindeki demokratik hayata şükrediyorlar. Bu adalarda yaşayanlara yapılan kötü
muamele bu insanların sınırlı güçleriyle İngiltere’nin yanında savaşmaya kararlı olmalarının sebeplerinden birisidir. Bu ayrıca geçenlerde yaptığı bir konuşmada Yunanların İtalyanlara karşı neden bu kadar sert
mücadele ettiklerini anlayamadığını söyleyen Sinyor Mussolini’ye de bir
cevaptır. Eğer o yolunu bulabilseydi bütün Yunan halkı aynı Hristiyan
zorbalığına maruz kalacaktı. Bu gerçekler Oniki Adalar’dan birisi olan
Nissyros’da doğan ve tekrar hür yaşayacakları günün geleceğine inanan
birisi tarafından kaleme alınmıştır.”
Sokaklarda hayatını kaybetmiş yakınlarının başucunda sessizce
saatlerce oturan insanlar yanında saatlerce ağlayan veya haykıran
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insanlar görmek de mümkündür. Kendi kendine konuşan, sokaklarda etrafa boş boş bakarak dolaşan, ağlayan insanlar görmek artık
olağan manzaralardan birisi hâline gelmiştir. Sokaklarda o kadar
çok ceset bulunmaktadır ki ellerinden hiçbir şey gelmeyen insanlar
zaman içerisinde bütün bu gördüklerine alışmaya başlarlar. Bazı insanlar ise sokaklardaki bu korkunç görüntülere rağmen insanların
hiçbir şey yokmuş gibi yaşamaya çalışmalarının insanlık açısından
da çok kötü olduğunu belirtmekten kendilerini alamazlar. Açlık,
salgın hastalıklar ve işgalin getirdiği diğer olumsuzluklar içerisinde insanlar artık tamamen bireysel bir dünyanın içine girerler ve
kendi hayatlarını kurtarmanın yolunu aramaya başlamışlardır. Bu
bireysellik o kadar normal karşılanır ki hiç kimsenin aklına bu durumu bencillik olarak nitelendirmek gelmez. İnsanların artık tek bir
hedefleri vardır, o da Charon olarak isimlendirdikleri ölüme meydan okumaktır. Etrafındaki bütün erkek arkadaşları ölen bir küçük
çocuk ise bulduğu küpeleri kulaklarına takarak yemek kuyruğuna
girer ve etrafındakilerin şaşkın bakışları altında bu küpeleri takma
sebebini ‘Charon beni de öldürmeye kalkarsa benim erkek olmadığımı görecek ve bana müsaade edecek.’ diyerek açıklar.226 Böylece
yiyecek, ilaç ve vitamin açısından yardım sağlanamaması halinde
savaş öncesinde böyle bir trajediyle karşılaşacağı tahmin bile edilmeyen “demokrasinin beşiği”227 Yunanistan Naziler tarafından verilecek yeni bir emirle daha trajik bir sonla karşılaşacaktır.

3- Kara Para, Yüksek Enflasyon ve Paranın
Kıymetsizliği
Bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin ve Türk milletinin
Yunanistan’a yönelik yaptığı insani yardımlar “Yunan milletinin şu-

226- Mark Mazower, a. g., e., s. 43.
227- Berkeley Daily Gazette, 27 Ağustos 1941.
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uruna yerleşir.”228 “Mavra agora” denilen kara pazar ve karaborsanın
inanılmaz boyutlarda hayatın içine girdiği Yunanistan’da Alman
işgal güçleri Kızıyla ve Kızılhaç temsilcilerine bile fotoğraf çekme
müsaadesi vermediğinden ülkenin içinde bulunduğu trajedi ancak
hayal sınırları zorlanarak veya kara kalem resimlerle yurtdışına duyurulmaya çalışılır.229 Bu günlerde özellikle Atina ve Pire’de karaborsa ve yiyecek kıtlığı nedeniyle işgalden önce sadece 4 drahmiye
satılmakta olan bir yumurta 110 drahmiye, patates 800 drahmi (yaklaşık 5 dolar), et 2.000 drahmi ve peynir 4.000 drahmiye (yaklaşık
25 dolar) satılmaktadır.230 Un, pirinç, yağ, ekmek gibi gıda maddeleri ise artık piyasada değil sadece karaborsada ve son derece fahiş
fiyatlarla satılmaktadır.231 Öte yandan Yunanistan hükümeti ise radyo aracılığıyla yaptığı bir duyuruyla hükümet müsaadesi olmadan
hiçbir gıda maddesinin bir yerden başka bir yere nakledilmesinin
yasaklandığını bildirir ve açlıktan perişan olmuş Yunanistan’da
bu karar büyük yankılar yaratır.232 Bir Yunan vatandaşı o dönemde Selanik’te yaşadıklarını “ Savaş sırasında Yunanistan’da Alman
işgalini yaşamış birisi olarak benim için bütün bunların geride bıraktıkları özellikle sözde medeni toplumların insanlık dışı hareketleri, korku, açlık, psikolojik baskılar ve aşağılamalardır. Almanlar
Selanik’e geldiklerinde daha küçücük bir çocuktum. Babam Yunan
Donanması’nda yedek subaydı ve Girit Muharebesi’nden sonra adalardan birinde görevlendirilmişti. Almanlar evimizi aldılar ve biz
akrabalarımızla evimizi terk edip üç aile küçücük bir apartman dairesine sıkışmak zorunda kaldık. Yiyecek bulmak zordu ve Alman228- Tanin, 10 Şubat 1945.
229- Vatan, 29 Mart 1942. Yunanistan’da fotoğraf çekilmesi konusunda tek istisna Kızılay temsilcisi Feridun
Demokan’dır ve bu çalışma kapsamında nasıl fotoğraf çektiği/çektirdiği ve bu resimleri ölümü göze alarak
nasıl Yunanistan dışına çıkartmayı başararak dünya kamuoyunun gözlerinin önüne serdiği geniş bir biçimde
anlatılmaktadır.
230- Akşam, 5 Şubat 1942 ve Toledo Blade, 2 Şubat 1942.
231- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Atina-Pire Başkonsolosluğu tarafından Hariciye Vekâletine
gönderilen 3 Aralık 1941 tarihli ve 641/259 sayılı yazı.
232- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Yunanistan’a Yardım Heyeti delegesi Saim İ. Umar tarafından
Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 8 Nisan 1942 tarih ve 9 (7272) sayılı yazı.
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lar etimizin çoğunu alırken balıkçılık da mayınlı körfezde imkânsız
hale geldi. İşbirlikçi Yunan hükümeti işgalin bedelini ödemeye kalkınca da enflasyon inanılmaz noktalara çıktı. Yetersiz de olsa bulunabilen tek gıda karaborsaydı ve bunları alabilen de enflasyonla şişirilmiş milyon drahmiler değil zenginlerdi. 1942 yılını, açlık, korku
ve umutsuzluğu hatırlıyorum. Fakat Selanik için en kötüsü gerideydi
ve soykırım ortaya çıktı. Komşularımız sarı yıldız takmak zorunda
kaldılar, işlerinden oldular ve çocukluk arkadaşlarımın bir hayvan
gibi öldürüldüklerine şahit oldum. Annelerimizin bize sokakta rast
gele Alman askerleri tarafından toplanacak olursak sünnet olmadığımızı göstermemiz gerektiğini söylediklerini hiç unutmuyorum.
70 yıldan fazla bir zaman geçti ve hatıralar beynimde olduğu kadar
kalbimde onulmaz yaralar açmış durumdadır…”233 diyerek aktarır.
Ülkeyi işgal eden Almanlar başta adalar olmak üzere denize kıyısı
olan her yerde balıkçılara da ağır yaptırımlar getiriler ve önce en fazla 5 mil denizden açılma yasağı getirirken daha sonra bu kısıtlama
tamamen denizden men etme haline gelir. Özellikle balıkçı kayıklarıyla yapılan kaçma hadiselerini engellemeye çalışan Almanlar böylece Yunanistan’da kalmış ve kendi ülkelerine dönememiş İngiliz ve
Avustralya askerlerini ele geçirme ve sıradan Yunanların da ülkelerini terk etmelerinin önüne geçme düşüncesindedir. Savaşın sosyal
boyutunda ise işgalle birlikte Almanlarla görünmeye reddeden kadın veya erkek pek çok Yunan vatandaşı ise yiyecek bir şeyler bulabilmek ümidiyle Almanlarla dostluklar kurmaya veya en azından
onlarla iyi geçinmeye gayret ederler. Bütün bu olup bitenlerin dışında orta sınıf ve sabit bir gelire sabit Yunanlar ise yaşananlardan en
çok etkilenenlerdir. Özellikle devlet dairelerinde çalışan memurlar
ise çalıştıkları kurumlar kapandığından veya savaş ekonomisi nedeniyle aylarca maaş alamazlar. Almanlar tarafından makine parkları
ve donanımları Almanya’ya götürülenler dışında az da olsa açık du233- N. Kanavis’ten aktaran http://greekodyssey.typepad.com/my_greek_odyssey/2010/04/on-the-desksof-needand-in-the-school-of-povertywe-learned-about-societyand-the-feeling-of-old-painour-songs-containtroubled.html
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rumda olan fabrikalarda çalışanlarla “beyaz yakalılar” olarak ifade
edilen bürokratlar ise orta sınıfa göre nispeten daha iyi durumdadır
ve işverenleri sistemin işleyebilmesi maksadıyla onlara maaş veremese de en azından yiyecek vermektedir.
Aynı günlerde hükümet işgalin yarattığı ekonomik sıkıntıları ve
perişanlığı ortadan kaldırabilmek amacıyla her gün 120.000.000
Drahmi basmaktadır ve Alman işgalinin başladığı bir yıllık dönem
içerisinde 43.000.000.000 Drahmi basılmış durumdadır. Daha
sonraki günlerde basılan para miktarı ise trilyonlarca olarak ifade
edilmektedir234 ve hiç kimse kesin olarak ne kadar para basıldığını
bilmemektedir. Bu durum paranın değerini her gün inanılmaz bir
şekilde azaltırken zaten satın alınabilecek mal bulunmayan ülkede
özellikle gıda maddelerinin fiyatını da inanılmaz noktalara taşır. Kızılay delegesi Saim İ. Umar ise ülkede yaşananları “Yunanistan’da
mütemadiyen çıkarılan nakdi evrak neticesi çok geniş mikyasta ve
korkunç bir şekilde enflasyon vardır. Bu hal arzı talebe ve asar fiyatlarına da çok tesir yaparak her gün, para mukabili tedariki mümkün
eşya fiyatlarına, alıcı aleyhine mühim yükselmeler hâsıl etmektedir.
Buna zamimeten işgal kuvvetlerinin cebri olarak tedavül mevkiine
çıkardıkları ve yalnız askeri işgal altında bulunan havalide tedavülü
mecburi Mark ve Liret kupürleri vardır ki yerli halk arasında bunların tedavülü birçok hadisatla karşılaşmakta ve daima ecnebi polisin
müdahalesini icap ettirmektedir. “235 diyerek aktarır. Savaş öncesinde yaklaşık 4.000 Dolar civarında bir karşılığı olan 500.000 drahmi
ise savaş günlerinde sadece bir dilim ekmek alabilmeye yaramaktadır ve ortaya çıkan tablo tam anlamıyla ürkütücüdür.236 Aynı şekilde
savaştan önce yaklaşık 1.000 drahmi olan İngiliz altını ise Alman
işgalinin ardından ortaya çıkan akla zarar enflasyon ve karşılıksız
234- The Palm Beach Post, 17 Temmuz 1944.
235- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941–1943/9–4. Kızılay Umum Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürü ve Yunanistan
Kızılay delegelerinden Saim İ. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Yüksek Reisliğine gönderilen 26 Ekim 1941 tarih
ve 21474 sayılı yazı.
236- A.g.g., 17 Temmuz 1944.
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basılan paralar nedeniyle 75.000.000 drahmiye kadar çıkar.237 Örneğin Dumlupınar gemisinin ilk seferi sırasında okkası 850 Drahmi
olan kaçak ekmek bu sefer 4.500 Drahmi civarında satılmaktadır ve
bu para Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kurlarına göre 45 lira
karşılığıdır. Az maaşla ve son derece ucuz yaşamaya alışmış Yunanlar ise bu yeni durum karşısında tam bir şok yaşamaktadırlar. Tüccarlar ve zenginlerin elinde toplanan milyarlarca drahmi ise yüksek
enflasyon sonrasında neredeyse sıfırlanmış durumdadır. Ülkede
bir Türk altını 46.000, İngiliz altını ise 50.000 Drahmi karşılığında
satılmaktadır. Kurtuluş gemisinin batması ve Dumlupınar gemisinin yaptığı seferlerin de azalmasıyla birlikte Atina ve Pire’de günde
yaklaşık 450.000–500.000 kişiye hizmet veren aşhaneler de kapatılmıştır. Dumlupınar gemisinin bu seferi sonrasında aşevleri tekrar
açılırken günde ortalama 2.000, ayda ise 60.000 kişi açlık ve hastalıklardan hayatını kaybetmektedir.238 Ülkede normal ölüm sayısı ise
aylık ortalama 9.000 civarındadır. Yiyecek dışında hiçbir şeye para
harcayamayan, harcayacak parası da kalmayan Yunanlar ise açlıktan
kurtulabilmek için tabloları, mücevherleri, gayrimenkulleri de dâhil
olmak üzere sahip oldukları her şeyi komik denilecek fiyatlarla Almanlara satmak zorunda kalırlar.239

4- Yunanistan’da Açlık Trajedisi ve İngiliz Ambargosu
Özellikle İngiltere, Yunanistan’ın içinde bulunduğu durum hakkında tehlikenin daha başlangıcında bu ülkeden kaçan çeşitli ülkelere mensup insanlar, ayrıca işgalin başlangıcından önce bu ülkeden
ayrılan veya kaçan kendi askeri personeli vasıtasıyla ve son olarak
237- Söz konusu bu karşılıksız paralar ve çekler doğal olarak adalarda da Almanlar tarafından kullanılmış ve adaların
fakir halkından zorla alınan keçi, inek, koyun gibi küçük ve büyükbaşların karşılığında hiçbir zaman ödenmeyecek
bu paralar ve çekler verilmiştir. Cahit Kayra, Hoşça Kal Bodrum, Boyut Yay., Mart 1997, İstanbul, s. 86.
238- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941–1943/9–4. Kızılay Umum Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürü ve Yunanistan
Kızılay delegelerinden Saim İ. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Yüksek Reisliğine gönderilen 26 Ekim 1941 tarih
ve 21474 sayılı yazı.
239- The Palm Beach Post, 17 Temmuz 1944.
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da Yunanistan’ı terk etmek zorunda kalan Yunanlardan240 gerekli ve
yeterli bilgiyi almasına rağmen Lordlar ve Avam Kamarası’nda daha
sonraki dönemde çokça eleştirileceği üzere neredeyse hiçbir ciddi
adım atmaz ve Yunanistan’a yardımcı olmaz. Sürgündeki Yunan
hükümeti ise İngiltere’ye müracaat ederek ülkede açlık tehlikesi nedeniyle Yunanistan’da başta kolera olmak üzere pek çok salgın hastalığın ortaya çıktığını belirterek uygulanan ambargonun kaldırılmasını veya en azından hafifletilmesini ister.241 Yunanistan’da olup
bitenleri yakından takip eden bir diğer ülke ise Amerika Birleşik
Devletleri’dir ve onlar da ülkede yaşanılanları daha birincil elden ve
kendi yurttaşlarından, Yunanistan’dan kaçmayı başarabilenlerden
ve diğer yabancı diplomatik kaynaklardan Alman işgali sonrasında
ortaya çıkan açlık tehlikesini takip ederler. Bebek ölümlerinin Nazi
işgalinin ardından inanılmaz rakamlara ulaştığı ülkeyle ilgili olarak
aynı tarihlerde İngiltere Dışişleri Bakanı Anthony Eden kendisiyle birlikte kabinede bulunan İktisadi Harp Bakanı Hugh Dalton’a
Yunanistan’la ilgili bir şeyler yapılması gerektiğini belirtmesine rağmen İngiltere’nin tavrında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.242 Öte yandan savaş dönemi propaganda faaliyetleri konusunda son derece planlı ve organize girişimlerin içinde olan İngiltere
Yunanistan’ın içinde bulunduğu bu acınacak durumdan bile istifade
etmenin yollarını aramaktadır ve Enformasyon Bakanlığı’ndan V. J.
G. Stavridis buna paralel olarak 7 Ağustos 1941 tarihinde Dışişleri
Bakanlığına yaptığı öneride Yunanistan üzerinden yapılacak propaganda girişimleriyle ilgili olarak “Bu projenin esası müttefiklerin savaşı zaferle kapatması, savaş sonrasında yeniden inşası için gerekli olan
ekonomik yardımları alması, Yunanistan’ın toprak kayıplarının ve çektiği acıların telafi edilmesi, Avrupa’nın ekonomik olarak yeniden inşası
ve organizasyonunda Yunanistan’ın çok önemli bir rol oynaması ve sa240- The Bulletin, 5 Şubat 1942.
241- The New York Times, 2 Temmuz 1941.
242- FO. 837/1230, W7061/49/49, Anthony Eden’in Hugh Dalton’a gönderdiği 18 Temmuz 1941 tarihli raporu.
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vaş sonrası Avrupa’sında Yunanistan’a çok önemli bir pozisyon verileceği
üzerindedir.”243 ifadesini kullanır. Normal zamanlarda bile kendisine yetecek tarım ürünü yetiştiremeyen ve farklı ülkelerden hububat
ithal eden ülkelerin savaşla birlikte açlık tehlikesiyle karşı karşıya
kalması ve bu konuda bir şeyler yapacağı düşünülen İngiltere’nin ise
ambargo uygulamak suretiyle özellikle Yunanistan’da hayatı trajik
bir duruma sokması İngiltere’de de, Yunanistan’da da tepki çeker.
Yunanistan’a fiili gıda yardımı konusunda neredeyse kılını kıpırdatmayan İngiltere propaganda ve psikolojik savaş stratejisini ise savaşın sonuna kadar mükemmel bir şekilde uygular ve bir yandan BBC
kanalıyla yaptığı Yunanca yayınlar, bir yandan Kahire çıkışlı radyo
programları, ayrıca Atina’daki İngiltere Büyükelçiliği tarafından çıkartılan gazete aracılığıyla İngiltere’nin Yunanistan’a yaptığı askeri
yardım ve lojistik destek konusunu işler. Ploumidis’in de belirttiği
üzere İkinci Dünya Savaşı sadece dört yıldızlı generallerle cesur subayların savaşı değil, aynı zamanda istihbarat faaliyetleri, siyah ve
beyaz propaganda girişimleri, cephe gerisinde yapılan faaliyetler ve
sivil halkın da mücadele ettiği bir savaş dönemidir.244 İngilizler böylece savaş meydanında silah, sosyal hayatta sivillere gıda yardımında
bulunamasa da propaganda faaliyetlerinde asla geri atmaz ve Şubat
1941 sonu itibarıyla Atina’ya Enformasyon Bakanlığı vasıtasıyla her
hafta İngiltere ve müttefiklerinin savaş cephelerindeki askeri faaliyetlerini betimleyen 40 farklı kartpostal yanında, İngiltere-Yunanistan işbirliğini gösteren ve genellikle cephede kullanılan 115.000
Noel kartpostalı, Nisan 1941 sonunda sayısı 120.000’e kadar ulaşan
ve ilk etapta 60.200 adet gönderilen foto-gravür posterler, sayısı belirsiz İngiliz gazeteleri ve süreli yayınları, “durmaksızın akıp giden
bir ırmak gibi” İngilizce, Fransızca ve Yunanca yüzlerce bildiri ve
243- Spyridon Ploumidis, “British Propaganda towards Greece (1940–1944)”, Southeast European and Black Sea
Studies, Cilt 6, Sayı 4, s.407–426.
244- Beyaz propaganda genel anlamıyla dost kazanmak ve taraftarlar arasında ilgi, sempati, heyecan ve coşku
kazanmak amacıyla yapılan pozitif girişim, siyah veya kara propaganda ise genellikle düşman unsurlarıyla ilgili
moral bozucu faaliyetlerdir ve genellikle de bilgi kirliliği (bilgi çarpıtma) yaratılarak ortaya çıkar. Spyridon
Ploumidis, a.g.e., s. 407–426.
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yazı, önemli şahsiyetlere dağıtılmak üzere onlarca İngilizce kitap,
“News of the Week” başlıklı bir yayın, 2 Aralık 1940 tarihine kadar
6.500 sayıya ulaşan ve Atina’daki İngiliz Büyükelçiliği tarafından
basılan haftalık gazete, günde üç sefer ve düzenli olarak Londra’dan
Yunanca yayın yapan BBC ve günde 10 dakika Kahire’den yapılan
radyo yayınlarıyla propaganda faaliyetlerini sürdürür.245
Bir yandan Nazi güçlerinin yağmalaması ve tarım arazileri dâhil
her yeri yakıp yıkmaları, ayrıca kesin sayısı bilinmemekle beraber
çatışmalar sırasında binlerce küçük ve büyükbaş hayvanın öldürülmesi bölgede hayatı iyice güçleştirir. Bütün bu olumsuzluklara 1940
kış döneminin de aşırı yağışlarla geçmesi, ayrıca tarlada uğraşacak
insanların yetersiz beslenme nedeniyle son derece güçsüz ve zayıf
olmaları 246 ve çiftçilerin arzu ettikleri hâsılayı alamamaları nedeniyle bölgede hububat açısından ayakta kalan tek ülke olarak Türkiye
ortaya çıkar.247 Bu dönemde İngiltere’nin savaş siyaseti olarak “var
gücüyle savaş” ilkesini benimsemiş olması askerle sivil arasında neredeyse hiç fark bırakmayan bir anlayışı da ortaya çıkartır ve bunun
sonucu olarak da işgal edilen topraklarda yaşayan sivillerin her türlü
ihtiyacı işgal eden askeri gücün omuzlarına biner. Yunanistan için
böyle bir değerlendirme yapılacak olursa bu da Almanların Yunan
halkının bütün ihtiyaçlarını karşılaması anlamına gelmektedir;
ancak pratikte böyle bir şey asla mümkün değildir. Durum böyle
olunca İngiltere’nin de ambargo uygulanan Yunanistan’a yönelik bir
yardım faaliyetinin bulunması beklenemez ve İngiltere neredeyse
savaşın sonuna kadar bu mazeretin ardına saklanarak Yunanistan’a
yapılacak yardımların Almanlar tarafından gasp edileceğini ve amaca hizmet etmeyeceğini ileri sürerek bu ülkeye yardım konusunda
gönülsüz davranırlar. İngiltere’nin Yunanistan’a uyguladığı ambargo ve eğer Yunanistan’a herhangi bir gıda yardımında bulunursa
245- Spyridon Ploumidis, a.g.e., s. 408.
246- The Milwaukee Journal, 27 Mayıs 1942.
247- Ottawa Citizen, 29 Temmuz 1940.
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buna Almanlar tarafından el konulacağı iddiası ise zaman içerisinde
geçerliliğini kaybetmiştir.248 Örneğin The Milwaukee Journal gazetesinde konuyla ilgili olarak “Avrupa’nın Aç Çocukları” başlıklı ve
Glenn Miller imzasıyla yayımlanan yazıda “…Ambargonun kaldırılmasıyla ilgili bir itiraz ise bunların Almanlar tarafından çalınacağı yönündedir. Bu doğru değildir. Bizim İçişleri Bakanlığı Alman
hükümetinin Yunanistan’daki çocuklara gidecek gıda yardımına
müsaade ettiklerini açıklamıştır. Nazilerin işine yarayacağı korkusuyla Avrupa’ya gıda yardımı göndermeye karşı çıkanlar aynı şekilde Kızılhaç tarafından Amerikan savaş esirlerine gönderilen yardımlara da karşı çıkmalıdırlar. Ambargonun kaldırılmasıyla ilgili
asıl engel bugüne kadar Anglo-Amerikan siyasete hükmeden Winston Churchill’dir. Biz Avrupa ‘ya yardım için sesimizi yükseltinceye
kadar yardım gemileri için ambargo kaldırılmayacaktır. Avrupalı
çocukların hayatlarıyla birlikte dünyanın ışıkları da sönüyor.”249
denilir. Ayrıca İngiliz kabinesinde birbirine taban tabana zıt bir dış
siyaset takip etme düşüncesindeki söz konusu iki bakanın çatışmasına her ne kadar Winston Churchill müdahale etse de Dalton’ın
ambargonun kaldırılması konusunda muhalif tavır takınması
planların fiiliyata dönüşmesine engel olur. İngiltere’de yaşanan bu
olumsuzluklar dönemin gazetelerine de yansır. Örneğin Avustralya
basınına göre açlıktan kıvranan Alman işgali altındaki Yunanistan’a
yardım etmek İngiltere’nin bu konuyla ilgili olarak uygulamakta olduğu ambargo prensibinden ödün vermesi anlamına gelmektedir ve
böylece meselenin lojistik olduğu kadar insani yönü de ortaya çıkmaktadır.250 Bazı kaynaklara göre ise ülkede yaşanan açlık sorununu şu ya da bu şekilde Almanlar abartmaktadırlar ve eğer İngiltere
tarafından bu ülkeye yardım yapılacak olursa işgalci devlet olarak
Almanya’nın görevi bu yardımlarını Yunanlara dağıtmaktır. Gaze248- The Milwaukee Journal, 27 Şubat 1944.
249- A.g.g., 27 Şubat 1944.
250- The Mercury Australia, 16 Ocak 1942.
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telere göre aynı günlerde Almanların 12 milyon ton, İtalyanların ise
7 milyon ton buğday kapasitesi, Almanların stoklarında ise yaklaşık
2 milyon ton buğday bulunmaktadır. Bu hesaba göre Almanların
elindeki buğdayın 1/70’i ülkenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak
kapasitededir.251 Yunanistan’ın aylık yardım ihtiyacı ise 30.000 ton
civarındadır.
Bu arada New York Times da Yunanistan’ın içinde bulunduğu
duruma değindiği bir yazıda “…Aç kalan Yunanistan’a yiyecek gönderilmesi lazımdır. Amerika böyle bir şeye karar vermeseydi Hariciye
Müsteşarı Welles bunu bildirmezdi. Türkiye, Yunanistan’a yiyecek dağıtmak için en iyi mevkidedir. İtalyanların ne kadar kof olduklarını bize
Yunanlar gösterdiler. Onlara minnettarız. Yunanlar Alman bombalarından ziyade açlıktan ölüyorlar. Bu çok elemlidir. Avrupa’da mukavemetleri ayakta tutmak lazımdır.”252 der. İngiltere bütün bu olumsuz
gelişmelere ve kısıtlı da olsa Yunanistan’dan duyulan feryatlara kulaklarını tıkar ve yardım konusunda Türkiye’yi öne sürmeye çalışır ve Türkiye’den son parti olarak Yunanistan’a et, balık, yumurta,
fasulye ve domuz etinden oluşan 50.000 tonluk yardımın tamamlanmak üzere olduğunu belirtir. Bu arada savaş sürecinde Belçika’da
yaşanan açlık tehlikesi karşısında işgalci Alman askerlerinin bu
ülkeye gıda yardımında bulunduğu ve hangi şartlar altında olursa
olsun Yunanistan’daki durumun kendine has özellikleriyle çok farklı olduğu ve mukayese edilemeyeceği de vurgulanır. İlginçtir ki bu
noktada gerek İngiltere gerekse Amerika Birleşik Devletleri üzerinde baskı unsuru oluşturan Vatikan olur ve Vatikan Yunanistan ve
Türkiye’den sorumlu delegesi A. Roncalli’nin Alman işgalindeki Yunanistan konusunda bilgilendirildikten sonra derhal harekete geçer
ve İngiltere’nin neredeyse savaşın sonuna kadar tartışmalara neden
olan ambargo uygulamasına son vermesini ve bu ülkeye yardım etmesini ister. Her iki ülke arasındaki diplomasi ve mektup trafiği çok
251- A.g.g., 16 Ocak 1942.
252- Akşam, 9 Şubat 1942.
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hızlı ve baş döndürücü bir hızla seyretmesine rağmen bu çabalardan
da bir sonuç alınamaz. İngiltere’de başta siyasiler, Londra Yunan
Kızılhaç Cemiyeti ve Oxfam253 örgütü Yunanistan’a yardım edilmesi için acil tedbir alınması ve İngiltere’nin uyguladığı ambargonun
derhal kaldırılması yönünde çağrılar yapmalarına rağmen Ekonomi
Bakanlığı bütün bu girişimlere kulak tıkar ve görmezden gelir. Öte
yandan acıdır ki Yunanistan’ın sürgündeki hükümeti de ülkenin
içinde bulunduğu bu büyük tehlike karşısında vurdumduymaz bir
siyaset izlemeyi tercih ederler ve maalesef önceliklerini siyasi konulara ve –kendilerince anlaşılabilir sebeplerle- ülkeye nasıl ve ne zaman dönebilecekleri gibi konulara verirler. Böylesine perişan bir durumdaki Yunanistan’a bu bağlamda Türkiye’nin Yunanistan’ın doğal müttefiki ve hamisi konumundaki ülkelere inat her türlü desteği
sağlamaya çalışması son derece anlamlıdır. Bu arada Yunanistan’da
olup bitene seyirci kalan İngiltere hükümeti kendi basın yayın organları tarafından da eleştirilmeye devam eder;254
“İngiliz hükümetinin şimdiye kadar Yunanistan’a yiyecek gönderilmesi meselesini dikkate almamış bulunması şaşılacak şeydir. İşgal altında bulunmayan Fransa için bu mesuliyeti üzerimize almayı reddettik.
Fakat Yunanistan için vaziyet çok başkadır. Çünkü Yunanistan hem bizim müttefikimizdir, hem de bozgunculuk ve vatan hainliği ile çürümüş
bir Avrupa ruh kuvvetine bir misal olarak parlamaktadır.”
Bu duruma rağmen hâlâ Yunanistan’a ciddi bir yardımda bulunmayan İngiltere’de ise yetkililer Türkiye’nin yaptığı yardımlara
253- Yunanistan’a ve özellikle de açlık tehdidi altındaki Yunanistan’a yardım amaçlı olarak kurulan Oxfam (Oxford
Famine) örgütü daha önce The Oxford Committee for Famine Relief adıyla faaliyetlerine devam etmiştir ve
Avrupa’daki neredeyse bütün yardım kuruluşları gibi savaşın neden olduğu acılara karşılık verebilmek amacıyla
kurulmuştur. Oxfam’ın ilk döneminde Oxford’da bir araya gelen Profesör Gilbert Murray gibi akademisyen,
Canon T. R. Milford gibi din adamı ve Cecil Jackson- Cole gibi savaş karşıtı bu faaliyeti başlatmıştır. Oxfam da aynı
şekilde 22 Nisan 1942 tarihinde Alman işgalinde bulunan Yunanistan’a yardım edebilmek amacıyla tesis edilmiştir.
Yunanistan’a yardım gönderebilmek amacıyla İngiltere hükümetiyle görüşmelerde bulunan Oxfam İngiliz
yetkililerin ambargo konusunda geri adım atmaması üzerine tarafsız bir devlet gözetiminde bu ülkeye yardım
edilmesi seçeneği üzerinde durur ve ilk defa 1943 yılında topladığı yaklaşık 13.000 Sterlin tutarındaki bağışları
Londra’daki Yunan Kızılhaç Örgütü vasıtasıyla Uluslararası Kızılhaç Örgütü’ne ulaştırmayı başarır.
254- News Chronicle’dan aktaran İkdam, 21 Ocak 1942
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kendilerinin müsaade ettiklerini belirterek öğünmektedirler. 255 Bu
arada İngiliz hükümeti emsal teşkil etmemek şartıyla uygulanmakta
olan ambargoyu kaldıracağını da açıklar. İngiliz parlamenter ve İstihbarat Nazırlığı Müsteşarı Harold Nicholson, Spectator gazetesine verdiği bir demeçte ‘Yunanistan’ın askerî ve bahri yardımı için ona
çok şey borçluyuz. Borcumuz sadece bundan ötürü değildir. Yunanistan
en ümitsiz bir zamanda davamızın zaferine inandıklarını haykırdı.
Gerçi bu inancın tesiri sadece manevi alanda göründü. Fakat hiç birimiz
bu büyüklüğü unutamayız. Nazi propagandası bu zor durumun bütün
mesuliyetini İngilizlere yüklüyor ve Yunanistan kralı ile hükümetini Yunan milletinin acılarına ilgisizlikle itham ediyor. İngiltere Hükümeti,
Türkiye’den Yunanistan’a ayda 4.000 ton yiyecek gönderilmesine müsaade etmekle iyi niyetini göstermiştir. Hâlbuki Yunanistan’ın ihtiyaçlarını gidermek işgal kuvvetlerine düşen bir ödevdir.’256 derken Times gazetesi konuyla ilgili bir yazısında Londra’daki Yunanistan Kızılhaç
yetkilisi Doktor Kavaidas’ın karınlarını doyurmak için acele tedbirler alınmasını istediğini ve Yunanistan’daki durumun her zamankinden fena olduğunu söyler257 ve ‘Yunanistan abluka bölgesinde bir
dost memleket olan Türkiye’ye yakındır ve bir müşterek sistem şimdiden
kurulmuş bulunuyor. Türk Kızılay’ı, İngiliz Hükümetinin teşviki ve U.
K. Commercial Corporation’ın ve ABD’nin para yardımıyla Pire’ye yiyecek ve ilaç yüklü bir vapuru muntazam göndermektedir. Her 15 günde 2
bin ton hesabıyla şimdiye kadar 50 bin ton gönderilmiştir. Alınan netice
memnuniyet verici olmuştur. Bu iş için normal olarak bütün Türk vapurları kullanılmaktadır. İyi yürüyen bu sisteme devam etmek belki de bunu
küçük bir ölçüde genişletmek mümkün olacaktır.’ der.258
Bununla beraber İngiliz İktisadi Harp Bakanı Bakanı Dalton ise
Yunanistan’a yiyecek gönderilmesinin o günkü şartlar dâhilinde
255- Ulus, 16 Ocak 1942
256- A. g. g., 16 Ocak 1942.
257- A. g. g., 16 Ocak 1942.
258- Yeni Asır, 17 Sonkanun 1942
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soruna “deva” olmayacağı görüşündedir ve Avrupa’nın farklı yerlerinde Alman işgali altında tutulan insanlara gıda yardımında bulunabilmek amacıyla ilgili hükümetlerle temas halinde olduklarını
belirtmektedir.259 Manchester Guardian gazetesi ise ‘Türkiye âlicenap davranmış ve Kızılay da faaliyet göstermiştir. Fakat bu gayretler
Yunanistan’ın yediği darbeleri ancak hafifletmektedir ve müşahitler
Yunanistan’daki açlık ve açlıktan ölenlerin sayısı hakkında müthiş şeyler
anlatıyorlar.’ ifadesini kullanmaktadır.260 Ancak Yunanistan’da işlerin hiç de İngiltere’nin düşündüğü gibi gitmemesi üzerine İngiltere
hükümeti sadece Yunanistan’ı kapsamak üzere bölgede uyguladığı
abluka ve ambargoyu kaldırmayı düşünmeye başlar. Yunanistan’a
gönderilmesi düşünülen yardım ve yiyecek malzemelerinin Almanların ve İtalyanların eline geçmemesi için261 de çareler ve tedbirler
aranmaya başlanır.262 İngiltere ambargonun kaldırılması hâlinde
bunun emsal teşkil etmemesi görüşündedir.263 İngiltere ise ‘Almanların Yunanistan’ı aç bırakmakla bir nevi şantaj yapmak ve böylelikle İngiltere’yi yalnız Yunanistan’a değil fakat yiyecek sıkıntısı çeken
bütün Avrupa memleketlerine gıda göndermek zorunda bırakmak
istediklerini’ belirtir.264 Yunanistan’a İngiltere tarafından uygulanan ambargo ilgili taraflar arasında siyasi çekişme konusu olurken
İngiltere kaynaklı olarak ortaya atılan Almanya’nın Yunanistan’a
gıda yardımında bulunulmasına yasak getirdiği yönündeki iddialara Alman makamları sert tepki gösterir ve yapılan açıklamada “…
Fakir memleketlere ve bilhassa Yunanistan’a erzak gönderilmesini teşvik etmek lazım geldiği tezini Almanya çoktan beri müdafaa etmektedir. Kaldı ki sivil halka karşı harp açmak gayri insani bir harekettir.
Bu sebeple Mihver Devletleri üç haftadan daha az bir zaman evvel Bri259- Cumhuriyet, 12 Şubat 1942.
260- A. g. g., 17 Sonkanun 1942
261- Ulus, 28 Şubat 1942
262- Ulus, 27 Ocak 1942
263- Yeni Asır, 16 Sonkanun 1942
264- Ulus, 16 Ocak 1942.
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tanya hükümetine notalar göndermişlerdir. Britanya hükümeti bu notalar hakkında henüz bir durum almamıştır. Alman siyasi mahfilleri bu
erzak teslimi işlerinin casusluğa meydan verilmemesi için hangi şartlar
altında yapılacağını tetkik ederken bazı askeri mülahazaların da göz
önünde bulundurulması elbette icap edeceği mütalaasındadır. Bu mesele ile münasebettar olmak üzere aynı mahfiller Yunanistan’ın bitaraf
memleketlerden kendi parası ile erzak satın almak ve bunları kendi gemileriyle nakletmek hakkının Almanya tarafından tanınmış olduğunu
da hatırlatmaktadırlar.”265 denilir.
Bu arada özellikle İngiltere ve Almanya arasında Yunanistan’a
yardım konusunda devam eden psikolojik harp ve propaganda savaşının son halkasında Almanya, Yunanistan’a yapılacak her türlü
yiyecek yardımlarına her zaman müsaade ettiğini açıklar. Alman
Hükümeti Türkiye’nin yardımlarına ‘memnuniyetle muvafakat ettiğini, bunun beynelmilel Kızılhaç’ın umumi yardım hareketi çerçevesinde yapılmasının muvafık olacağını, Türkiye’nin vereceği gıda
maddelerini İzmir’de beynelmilel Kızılhaç’ın emrine bırakılmasının ve oradan Yunanistan’a yardım işleri için tahsis edilmiş bulunan
Yunan ve İsveç vapurlarıyla sevkinin mümkün olacağını’ bildirir.266
Bu bağlamda Yunanistan’a yardım konusunda ‘ayak sürüyen ise düşünülenin aksine müttefikler olur.’267 Bu konuyla ilgili gönülsüzlüğün Almanlardan değil, tam aksine İngiltere ve müttefiklerinden
geldiğini belirten bazı Kızılhaç yetkilileri durumu ‘Almanya’nın
açlık sıkıntısı çeken bir ülkeye yiyecek yardımı gönderilmesini
engellemek gibi bir niyeti yoktu.’ diyerek açıklarlar. Amerikan Senatosu Açlıkla Mücadele Komisyonu üyesi olan ve Yunanistan’da
yaşanan açlıkla ilgili olarak Kızılhaç’ın son raporunu kaleme alan
Knutson da durumu bu şekilde izah eder. Ayrıca farklı kaynaklar da
Almanların işgal altında tuttukları diğer ülkelerde de aynı şekilde
265- Akşam, 21 Nisan 1942.
266- BCA. Hariciye Vekâletinin 18 Şubat 1943 tarihinde Başvekâlete gönderdiği 2605/65 sayılı yazısı
267- www. İhr. Org/jhr/v09/v09p-71_Lang. Html.
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uluslararası yardım örgütlerinin çalışmalarına müsaade ettiklerini
göstermektedir. Bu duruma tepki gösterenlerin başında ise Türk
basını gelmektedir.268 1942 yılında Abraham Shinedling tarafından
Polonya’yla ilgili olarak kaleme alınan ve 1942 Collier’s Yearbook’ta
yayımlanan bir makalede de ‘Amerikan Müşterek Yardım Komitesinin Polonyalı yoksul 600.000 Yahudi’ye yardım ettiği’ belirtilmektedir. Yunanistan’a yönelik uygulanan bu ambargolar daha sonraki
günlerde başta Oxfam gibi yardım kuruluşları tarafından olmak
üzere farklı şekillerde eleştirilere de sebep olacaktır;269
“…Aklı başında olan herkes çok açık bir şekilde görecektir ki Avrupa kıtasına yönelik olarak yaptığımız yiyecek ambargosu dostlarımıza
ve müttefiklerimize anlatılmaz işkenceler ve acılar, düşmanlarımıza
ise neredeyse sıfır zarar getirmiştir. Uyguladığımız gıda ambargosunun
savaşı bir saat bile kısaltmadığı aşikârdır. Tarih yiyecek ambargosu konusunda bu kadar kesin bir inat ve siyaset izleyen hükümetimizi en ağır
şekilde yargılayacaktır…”
Müttefikler Yunanistan’a yapılacak yardım miktarını ayda
15.000 ton olarak sınırlamaya giderler ve bunda da kararlı bir tutum
sergilerler;270
“Atina’da bebekler yaşlı insanların yüzlerine sahipler. Geçen Ekim
1-Ocak 26 döneminde Pire ve Atina’da açlıktan 40.000 insanın hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Fakat açlıktan kırılan Yunanistan
geçen hafta güzel haberlerle çalkalandı. Hayfa ve diğer limanlardan
alınmış olan 14.000 civarındaki buğday ve unun Kızılhaç gözetiminde
268- Cumhuriyet, 28 Ocak 1942.
269- Ronald C. D. Jasper, George Bell; Bishop of Chichester, Oxford University Press, New York ve Toronto, 1967,
s. 266.
270- Time, 18 Mayıs 1942. Burada sözü edilen İsveç gemileri Formosa, Carmelia ve Eros isimli gemilerdir ve 29
Ağustos 1942 tarihinde ilk defa olarak uluslararası yardım malzemelerini Yunanistan’ın Pire limanına getirmeyi
başarmışlardır. Bu gemilerle getirilen yardım malzemeleri ise yaklaşık 16.000 ton Kanada buğdayıdır. Daha sonraki
süreçte de aynı şekilde 7 tanesi Arjantin ve 84’ü de Kanada’dan olmak üzere toplam 91 sefer daha yapılır ve gıda
malzemeleri getirilir. 1945 yılı itibarıyla Atlantik ötesinden 610.000 ton yardım getirilirken Uluslararası Kızılhaç
Örgütü adına da 102.100 ton yardım ulaştırılır. 610.000 tonluk yardım kapsamında 470.000 buğday ve buğday
ürünleri, 140.000 süt tozu ve süt ürünleri, kutulanmış konserve, vitamin ve ilaçlar getirilir.
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Yunanistan’a gönderilmesine Almanya ve İtalya müsaade etti. Açlıktan
perişan vaziyette ki Yunanlar gemilerin boşaltılması işinde o kadar zayıf
ve güçsüzler ki yardım malzemelerinin indirilebilmesi için günde iki sefer çalışmalarına müsaade edilecektir. Almanya ve İtalya ayrıca 500 ton
Türk yardımının da Yunanistan’a gönderilmesine rıza göstermişlerdir.
Bu haber müttefiklerin ayda 15.000 ton buğday göndermek konusunda
anlaşmaya vardıkları haberini doğrulamıştır. Yardım faaliyetleri ve yardım malzemelerini götürecek gemiler de İsveç Kızılhaç Teşkilatı ve İsveç
hükümeti tarafından planlanacaktır.271 Kanada ve Amerika yardım
için buğday vermeye hazırdır. Durumun gittikçe kötüleştiği adalarda ve
Yunan şehirlerindeki açlık tehlikesinin önlenebilmesi için bu miktarın
yeterli olduğuna inanılıyor.”
Bu açıdan ‘Türkiye, 1942 Haziran döneminde Yunanistan’a
yiyecek maddeleri gönderilmesi konusunda ısrar etti. İngiliz ve
Amerikan hükümetleri ise hiçbir şekilde Türkiye’yi durduramadıklarından bu yardım faaliyetlerini düzenlemek zorunda kaldılar.’272
Açlıktan perişan olmuş Yunanistan’da ve özellikle de Atina gibi
belli büyük şehirlerde ise insanlar ortalıkta uçuşan balonlarla teselli bulmaya çalışmaktadırlar. Atina sokaklarında dolaşan en son
söylentiye göre İsveç’ten yola çıkan yardım malzemesi taşıyan gemiler Atina’ya gelmek üzeredir ve gemiler ayrıca şehirde yaşayan
herkes için birer de hediye paketi getirmektedir.273 Ne yazık ki ne
bu gemiler gelir, ne yardım malzemeleri gelir, ne de hediye paketleri
Atina’ya ulaşır. İngiliz Savaş Bakanı’nın düşmana karşı uygulanan
ablukanın bozulmadan Yunanistan’a yardım çarelerinin arandığını belirtmesi ise öncelikle İngiltere’de sert tepkilere neden olur.274
271- Yunanistan’a yardım götürecek gemilerin bulunması ve bölgeye gönderilmesi aşamasında ilk devreye giren
ülke İsveç olur ve ilk etapta 60.000 ton kapasiteli bir yük gemisini Amerikan Kızılhaç Teşkilatı hizmetine verir.
Chicago Tribune, 3 Mart 1942.
272- Eugene Lyons’un Herbert Hoover’ın biyografisiyle ilgili çalışmasından aktaran
www. İhr. Org/jhr/v09/v09p-71_Lang. Html.
273- The New York Times, 4 Ekim 1942.
274- Ulus, 19 Şubat 1942
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Esasında 25 Mayıs 1940 tarihinde Yunanistan’a garanti veren; ancak
gerek İtalyan işgali sırasında, gerekse daha sonra gerçekleşen Alman
işgali sırasında fiili hiçbir insanî yardım faaliyetine girişmeyen İngiltere böylece sadece dünya kamuoyunda değil, kendi ülkesinde
de tepkileri üzerine çekmektedir. Avam Kamarası’nda bir konuşma
yapan milletvekili Moore, Yunanistan’da her gün ortalama 500 kişinin açlıktan öldüğünü belirterek Ekonomik Harp Bakanı’ndan bu
memlekete yiyecek gönderilmesi imkânlarını araştırmasını ve derhal yardım edilmesini isterken, buna cevaben bir konuşma yapan
Ekonomik Harp Bakanı da düşmana karşı ablukanın bozulmaması şartıyla mümkün olan her kolaylığı göstermeye hazır olduklarını
belirtir.275 Bakanın bu açıklaması gerek Avam Kamarası’nda gerekse İngiliz basınında pek de olumlu karşılanmaz ve News Chronicle
dergisi, “Yunanistan’a yardım ve yiyecek gönderilmesine karar verildiğinden beri 5 hafta geçmesine rağmen konu hâlâ görüşülmektedir.” diyerek yardım gemilerinin derhal gönderilmesini ister;276
“Yunanistan’a yiyecek gönderilmesine karar verildiğinden beri 5 hafta geçtikten sonra mesele dün Avam Kamarası’nda yeniden ortaya konulmuştur. Mr. Dalton’ın cevapları müphem olmuştur. Bu gibi suallere
kaçamak surette cevap verilmesine müsaade edemeyiz. Yunan milleti açlıktan ölüyor. Bugün çektiği, Yunanistan’ın dünyaya getirdiği medeniyeti
müdafaa için mukavemet etmiş olması yüzündendir. Yunanistan’ın mücadelesi ve onun ölüm önü durumu aynı zamanda bizim mücadelemizdir. Bu nazik anlarda elimizden geleni yapmamış olmak yanlışını vicdanlarımıza yükleyemeyiz. Ablukanın zararlı ayrıntılarının yolumuzu
tıkamasına müsaade edemeyiz. İaşe gemileri demirlerini alarak bütün
hızlarıyla Yunanistan kıyılarına doğru sıralanmalıdır.”
Esasında İngiltere’nin Yunanistan’a yardım etme konusunda gönülsüz de olsa bir şeyler yapacakmış gibi hareket etmesi ve
275- A. g. g., 19 Şubat 1942.
276- Ulus, 19 Şubat 1942
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Türkiye’nin de abluka bölgesi içinde olması dolayısıyla Alman ablukası içindeki bölgede yardımın gerçekleşebileceği ara formülü üzerinde çalışmaya başlaması ve Türkiye üzerinden yardım malzemesi gönderme çabasının ardında Amerika Birleşik Devletleri’ndeki
potansiyel Yunan lobisinden çekinmesi ve buna bağlı olarak da
Amerika’dan gelebilecek sert bir tepkiyi önleme gayretleri yatmaktadır.277 İngiliz yetkililer bir yandan işgal altındaki ülkelerde işgalci
gücün sivil halkın açlıktan kırılmasını önleyecek formüller bulması gerektiği konusunda kamuoyu baskısı yaratmaya çalışırken bir
yandan da ikili görüşmelerle ambargo ve ablukanın kaldırılması
yönünde çabalar da devam eder. Bununla birlikte İngiltere’nin bu
girişimlerinde çok da samimi olmadığı daha sonraki dönemde Alman işgal kuvvetleri tarafından yapılan Yunanistan’a gönderilecek
yardım malzemelerine abluka uygulanmayacağı ve özellikle gıda
yardımlarının yerlerine ulaştırılması konusunda bir problem yaşanmayacağı yönündeki açıklamaları bile İngilizler tarafından dikkate alınmaz. Örneğin Vatikan tarafından ambargo ve ablukanın
kaldırılması yönünde İngiltere’ye sunulan yardım teklifi İngilizler
tarafından reddedilir. İngiltere ayrıca İtalyanları da suçlarlar ve Almanların Yunanistan’ı yağma ve gasp yoluyla soymalarına müsaade
ettiklerini ileri sürerler. Vatikan tarafından daha sonraki günlerde
yapılan ikinci bir teklif ve Alman yetkililerden yardım malzemeleri konusunda alınan garanti bile İngilizleri ikna etmeye yetmez. Bu
arada İngiltere’nin Yunanistan’a yardım konusunda uyguladığı yavaş politika konusunda benzer bir konuşma da Dışişleri Komisyonu
üyesi Edward Warner tarafından yapılır ve Warner yaptığı konuşmada İngiltere’nin Yunanistan’a yardım konusunda duyarsız davrandığını belirterek ‘Yunanların iyi niyetine ne değer biçiyoruz? Bizim
için Doğu Akdeniz’de savaş sonrası durumumuzu güçlendirmek için
7.5 milyon sağlıklı Yunan’ın ölmesi daha mı önemli midir? Yoksa Yunan nüfusunun açlık sonucunda azalması işimize mi gelir? Yunanların
277- Mark Mazower, a. g., e., s. 46
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açlıktan ölüp ölmeyeceklerine karar vermeden önce bu işi enine boyuna
düşünmeliyiz.’ der.
Aynı günlerde Yunan kamuoyunun da, sağduyu sahibi İngilizlerin de tepki gösterdiği bir olay ise Yunanistan’a yardım konusunda
son derece gönülsüz ve isteksiz davranan İngiltere hükümetinin
Yunanistan’da Almanlara esir düşen İngiliz askerlerine her türlü
yardım ve desteği sağlamaya çalışmasıdır;278
“…İngiltere’nin Yunanistan’daki açlığın tüyler ürpertecek ileri yıkım
ve kırım derecelerini göz önüne alarak bazı kayıtlar ve şartlarla ablukayı yalnız bu memlekete karşı hafifletmeye karar verdiği haberini büyük
memnuniyetlerle kaydederek bu mesut ve çok insanca kararlarından dolayı İngiltere ile Amerika’yı bu sütunlarda alkışlamıştık. Aradan günler
geçtiği halde bu haberin arkası gelmedi. Evvelki gün Yunanistan’daki
açlıktan bahseden bir Londra telgrafı bilakis İngiltere’nin Yunan açlığını
yeni yeni öğrendiğini gösterir gibi bir mana ifade ettiğinden az çok hayretimizi mucip olmadı dersek yalan olur. Londra telgrafı Yunanistan’dan
Londra’ya gelebilen bir mektubun açlık hakkında verdiği malumatı hulasa ediyordu. Bu mektuba nazaran Atina ve Pire’de açlıktan ve sefaletten her gün o kadar çok insan ölüyormuş ki çok defa bu ölülere tabut
yapacak tahta bulunamıyormuş. Felaket derecesine varan bu felakete
rağmen Yunanistan’da halkın maneviyatı gene yüksekmiş. İşte Londra
telgrafının Yunanistan’dan gelen mektuptan aldığı malumatın hulasası. Bu harbin amansız dehşetini anlamak için Yunan açlığının zamane
siyasi edebiyatında büründüğü ölüm kadar kuru ve soğuk şekli görmek
kâfidir. Yalnız Atina ve Pire’de her gün açlığa 2.500 ölü kurbanı veren
bir memlekette maneviyat yüksekliğinden bahsedilmesi gariptir.
Doğrusu şudur ki Yunanlar İngilizlerle beraber harp ettikten sonra
kendileri faik kuvvetler önünde harbe nihayet verir ve İngilizler çekilirken bu sonunculardan Yunanistan’ı terk edip çıkamayan bazıları memleket içinde şunun bunun evine sığınarak saklanmışlardı. Ev sahipleri
278- Cumhuriyet, 28 İkinci kanun (Ocak) 1942.
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bu İngilizleri sakladılar ve ellerinden geldiği kadar beslediler. Fakat
giderek vaziyetin durulmaz ve dayanılmaz şekillere girdiğini gören bu
İngiliz askerleri zamanla oturdukları evlere daha fazla yük olmak yerine çıkıp işgal kuvvetlerine teslim olmayı tercih ettiler. Bu suretle Yunanların sonuna kadar müttefikleri İngilizlere karşı fedakârlığın en yüksek
derecelerine numunelik edecek dostça hareket ettikleri görülmüştür. Bu
kara sefalet içinde dahi Yunanlar bir İngiliz esirinin zaman zaman şuradan şuraya geçirildiğini görünce alaka ile bakıyorlar ve alkışlıyorlarmış. Felaket derecesine varan bir ıstıraba rağmen Yunanistan’da halkın
maneviyatı yine yüksekmiş. İşte Londra telgrafının Yunanistan’dan
gelen mektuptan aldığı açıklamanın özeti. Yunanlar İngilizlerle beraber harp ettikten sonra kendileri faik kuvvetler önünde harbe nihayet
verir ve İngilizler çekilirken bu sonunculardan Yunanistan’ı terk edip
çıkamayanların bazıları memleket içinde şunun bunun evine sığınarak
saklanmışlardı. Ev sahipleri bu İngilizleri sakladılar ve ellerinden geldiği kadar beslediler. Fakat vaziyetin giderek durulmaz ve dayanılmaz
şekillere girdiğini gören bu İngiliz askerleri zamanla oturdukları evlere
daha fazla yük olmak yerine çıkıp işgal kuvvetlerine teslim olmayı tercih
ettiler. Bu suretle Yunanların sonuna kadar müttefikleri ve İngilizlere
karşı fedakârlığın en yüksek derecelerine numunelik edecek dostça hareket ettikleri görülmüştür.
Bu hakikatler Yunan açlığına dair La Republiqe’de bir sıra makale neşreden Yunan meslektaş Sampaix’nin yazılarında tafsil edilmişti.
Şimdi hallolunacak mesele Yunan maneviyatının hangi seviyede bulunduğunu tayin etmekte değil, açlıktan kırılan bu milletin bir an önce imdadına yetişmektir. Bunu temin edecek biricik çarenin hayırlı haberini
bu sütunlarda kaydettikten sonra onun tahakkukunu sabırsızlıkla bekliyoruz. İngiliz ablukasının müttefik ve dost zavallı Yunanistan lehine
hafifletilmesi ve bunun neticesi olarak tez elden Yunanistan’a en lüzumlu gıda maddelerinin mümkün çabuklukla yetişebilmesi. Bu niçin bir an
evvel tahakkuk etmiyor? Yunan milletinin açlıktan kırılmasının önlen-
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mesi mesela Rio de Jenerio konferansının vereceği kararlardan daha az
mı ehemmiyetli bir iştir? Harbin vuran, kıran, yıkan ve yakan tedbirleri
yanında işlerin insanlık tarafları bu kadar mı ihmale uğrayacak? Hâlbuki Yunanistan lehine olarak duyduğumuz haberler hiç de asılsız şeyler
değil gibi görünüyordu.
Bunlara nazaran Yunan milletinin açık vaziyeti ile Amerika alakadar olmuş ve alaka İngiltere nezdinde de tesirsiz kalmayarak nihayet
ablukanın Yunanistan lehine hafifletilmesine muvaffak olunmuştu.
Türkiye’de olduğu gibi bütün dünyada memnuniyetle karşılandığından
şüphe olmayan bu insanlığa yakışır yüksek kıymetli kararın şimdi fiili
neticeleri bekleniyor ve bu geciktikçe kalpleri sıkan sabırsızlığın tesirlerini ve teessürlerini önlemek mümkün olmuyor…
(İngiltere’nin ablukayı kaldırması konusunda) Bu güzel kararın
alınmasını müteakip ummuştuk ki Mısır ve Orta Şark gibi en yakın
yerlerden Yunan açlığının öldürücü ve öldüren felaketini durdurmak
için ilk yardımlar mümkün süratle yetiştirilecek ve Amerika’dan gelecek
yardımların kafilesi de bunları takipte gecikmeyecektir. Henüz hiçbir
taraftan herhangi bir hareket ve teşebbüsün faaliyete geçtiğine dair hiçbir haber almış değiliz. Mısır’da ve Amerika’da bu kadar Yunan var.
Dost ve müttefik memleket nezdindeki Yunan hükümeti ve hükümdarı
ne yapıyorlar? Niçin bu sükût, neden bu hareketsizlik? ‘Yoksa duyduğumuz güzel haber mi asılsızdı? demek isteyen şüphenin feci ihtimaline
zihnimizde yer vermek istemiyoruz. Böyle bir şey ortadaki acı ve çıplak hakikatle adeta bir istihza şekil ederdi. Yok, yok öyle şey olamaz.
Yunanistan’da hakikaten felaket şeklini almış olan açlık sefaleti karşısında Amerika’nın ve İngiltere’nin hissiz kalmamalarından ibaret olan
haberle onun zaruri neticesi olarak ablukanın Yunanistan lehine tadili
kararı doğrudur.”
İngiltere bir yandan Yunanistan’a yardım konusunda işleri ağırdan alırken bir yandan da Yunanistan’a yardım amaçlı malzeme götüren gemilere Almanların eline geçer mazeretiyle saldırıda bulu-
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nur. Örneğin 7 Şubat 1942 tarihinde Kalamata açıklarında Maria
isimli bir Yunan yük gemisine saldıran İngiliz denizaltıları attıkları
torpidolarla kuru yük gemisinin batmasına sebep olurlar. Bunun
hemen ardından yine aynı şekilde Yunanistan’a kuru yük ve gıda
malzemeleri götürmekte olan Agyos Dionisos isimli gemi ile Prodromos adlı gemi İngiliz savaş gemilerinin saldırısına uğrar.279 Her
iki geminin saldırıya uğraması sonrasında gemiler batarken Agyos
Dionisos adlı gemide toplam 16 kişi hayatını kaybeder. Prodromos
isimli gemide de 10 kişi saldırı sonrasında hayatını kaybedecektir.
Tam da bu sırada İngiliz İktisadi Harp Bakanı Hugh Dalton ise
Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada ambargoyu kaldırdıklarını
ve Amerikan hükümetiyle birlikte “dünyanın en aç ülkesi olan”280
Yunanistan’a Kızılhaç denetimi altında 8.000 ton buğday göndereceklerini açıklar.281 Hugh Dalton ayrıca bu buğday yardımının
Yunanistan’a ulaştırılması ve güvenlik bağlamında garanti olmadığını, Almanların müsaade etmemeleri gibi bir ihtimalin de söz konusu olduğunu, bununla birlikte Yunanistan’da Almanların sebep
olduğu korkunç şartlar göz önüne alınarak bu yola başvuracaklarını
da belirtir.282 Yunanistan’daki sözde hükümet açlık konusunda fazla da bir şey yapmazken özellikle ABD ve İngiltere’de yaşayan Yunanların gayretleri sonrasında İngiliz hükümeti de harekete geçmek
zorunda kalır ve ambargoların kaldırılması yönünde girişimlerde
bulunulur. Aynı günlerde Atina’da bir ekmek yaklaşık 15 Dolarlık
bir fiyatla satılmaktadır; ancak parayla da olsa ekmek bulmak neredeyse imkânsızdır. Atina’da ayrıca patates, kuru üzüm, incir ve
domates bulmak da imkânsızdır ve gazetelerin yazdığına göre ülkede “kısaca açlık vardır.”283 Sokaklarda aylak aylak gezen yüzlerce
insan o kadar alışıldık bir manzara haline gelmiştir ki hiç kimse bu
279- İkdam, 14 Mart 1942.
280- Time, 9 Şubat 1942.
281- The Montreal Gazette, 28 Ocak 1942, The New York Times, 28 Ocak 1942 ve Life, 8 Şubat 1942, Time.
282- The Montreal Gazette, 28 Ocak 1942.
283- Life, 8 Şubat 1942.
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insanların ne yaptığını düşünmez bile. Sokaklarda dilencilik ve ölü
soyuculuk sıradan ve çok rağbet gören meslekler haline gelir.284 Life
dergisinin haberine göre ise Atina ve Pire’de her gün yaklaşık 1.7002.000 arasında çocuk, kadın ve erkek açlıktan ve yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybetmektedir. Dağlarda ve kırsal bölgelerde
yaşayan insanlar otlar, ağaç kökleri, çiçekleri yiyebildikleri için şehirlerde yaşayanlara göre biraz daha şanslıdırlar. Açlık ve çaresiz bu
büyük şehirlerde insanların yeni bir meslek edinmelerine de sebep
olur ve özellikle elektrik, yakıt tasarrufu yapabilmek için geceleri
şarteller indirildiğinde mezar soyucular ortaya çıkmaya başlar ve
artık elbiseye ihtiyacı olmayan ölülerin üzerlerinden giysilerini toplarlar.285 Kışın çok şiddetli geçtiği bugünlerde şanslı bazı hırsızlar
ölülerin üzerinde kolyeler, bilezikler de bulurlar ve bir lokma ekmek
karşılığında ellerindekileri karaborsacılara veya ülkeyi işgal eden
Alman ve İtalyan askerlerine teslim ederler. Açlıktan perişan olan
Yunanların hırsızlık yaptığı insanlar arasında Alman askerleri ve Almanlara ait askeri kantinler286 de bulunmaktadır; ancak Almanların
buna tepkileri çok sert olur ve pek çoğu yakalanıp kurşuna dizilir.
Öte yandan Beynelmilel Kızılhaç mümessili kurumun Atina şubesinin ihtiyacı olan 1.600 boş varilin ödünç olarak verilmesi hakkında
Kızılay’a bir müracaatta bulunur ve ayrıca ülkeye 1000 kilo benzin,
50 kilo maden yağı ve 150 boş yağ bidonu gönderilmesi talep edilir.287 Ülkede yaşanılan bu korkunç durum sonrasında işgal güçleri
de silah kullanmadan Yunanistan’ı nasıl teslim alabileceklerini ve
“Yunanların inatçı ruhlarını nasıl kırabileceklerini” de öğrenmiş
olurlar. Bu aşamada bir Yunan yetkilisi yiyecek göndermesi için
284- Araştırmacının Notu: Time dergisi “Dünyanın en aç ülkesi” başlığıyla verdiği haberde sokaklarda dilenciler
yanında “ghoul” olarak belirttiği insanların da olduğunu yazar. Ghoul kelimesi ölü soyucu dışında mezar soyguncusu
ve hatta ölü yiyicisi gibi anlamlara da gelmektedir. Araştırmacı tarafından kelime Türkçeye ölü soyucusu olarak
tercüme edilmiştir. Time, 9 Şubat 1942.
285- Time, 9 Şubat 1942.
286- The Montreal Gazette, 1 Ocak 1942.
287- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Hariciye Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezine
gönderilen 4 Nisan 1942 tarih ve 24623/401 (6448) sayılı yazı.
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Türkiye’den yardım isterken “Türkiye’den yiyecekleri şeyleri istemiyoruz, yemeyeceklerini istiyoruz.”288 diyerek çaresizliklerini dile
getirir. Şubat 1942 itibarıyla uluslararası kamuoyunun dikkati de
Yunanistan üzerine çevrilmeye başlanır ve ufak çaplı da olsa buğday
taşıyan gemiler Yunanistan’a doğru yola çıkmaya başlar. Bu arada
Yunanistan’a gıda yardımı naklinde kullanılmak üzere tahsis edilen 7 İsveç bandıralı gemiden birisinin yükünü tahliye etmek üzere
Yunan adalarına ve özellikle de Midilli’ye yöneleceği ancak savaşan
taraflar arasında bu yardım gemilerinin durumu konusunda net bir
anlaşmanın söz konusu olmaması nedeniyle geminin Yunan adaları
yerine bütün yükünü İzmir limanına boşaltmak üzere İzmir’e yöneldiği ve izin istediği bildirilir.289
Yunanistan’ın açlıktan perişan olması, ülke ekonomisini ayakta
tutan deniz ticaret filosunda meydana gelen büyük zafiyet ve gemilerin ardı ardına batırılması veya seferden alıkonulması üzerine Yunan hükümeti de bir açıklama yaparak mecburi askerlik uygulamasına geçileceğini ve ihtiyaç duyulan bütün gemilerin Yunan Deniz
Kuvvetleri emrine gireceğini bildirir. İngiltere ve Yunanistan’ın hamisi konumundaki ülkeler Yunanistan’ı yiyecek yardımı konusunda
oyalamaya devam ederken ülkede hayat iyiden iyiye yaşanmaz ve
katlanılmaz hale gelmiştir. Sokaklarda binlerce insan yiyecek için
dilenmekte, lüks otel ve lokantaların önlerinde aç insanlar yemek
artıklarını beklemektedirler. Bu arada küçük çocuklar ellerinde
birer tencere veya teneke kutuyla sokak aralarında toplayabilecekleri yabani ot aramaktadırlar. Bütün bunların yanında Alman işgal
kuvvetlerine bağlı askerler ise Yunanların bu durumuna bakarak ortamın keyfini çıkarmaktadırlar. Bazı Alman subayları oturdukları
evlerin balkonlarından sokaklardaki aç Yunanlara seslenerek onları
balkonların altına toplamakta ve ellerindeki bir parça yiyeceği aşa288- Life, 8 Şubat 1942.
289- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Münakalat Vekâleti Deniz Nakliyat Dairesi Reisliği tarafından Kızılay
Cemiyeti Reisliğine gönderilen 14 Kasım 1942 tarih ve 1221–13306 (21639) sayılı yazı.
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ğıya atarak onların birbirlerini ezmelerini zevkle seyretmektedirler.290 İnsanlar o kadar aç ve perişan durumdadır ki elindeki tek bir
zeytini bile yedikten sonra çekirdeğini sokaktaki çocukların arasına
veya sokağa atan bir Alman askerinin ardından çocuklar büyük bir
güruh hâlinde o tek zeytin çekirdeğini alabilmek için birbirleriyle
yarışır, birbirlerini ezer ve sonunda çekirdeği alabilen çocuk da onu
ağzında iyice emerek tadını çıkartır.291 İnsanların hayatta kalmak
için verdikleri mücadele kadar, öldükten sonraki dönem de ailenin
geride kalan üyeleri için tam bir trajedi olur. Bazı aileler ölen kişinin
yiyecek karnesini teslim etmemek için ölüyü yetkililere vermez ve
durumu bildirmezken, bazı aileler ise ölenin mezarlığa götürülmesi
ayrı bir masraf ve ayrı bir sıkıntı olacağından bulabildikleri ilk boş
yere bir çukur kazarak ölülerini oralara gömmeye başlarlar. Bazı
aileler ise eğer yakıt bulabilirlerse ailenin ölen üyesini bir eşya gibi
arabanın bagajına atarak mezarlığa götürmenin yollarını ararlar.
Son derece katı Ortodoks kurallara ve kilisenin bu konudaki uyarılarına rağmen insanlar bu şekilde davranmaya savaş sonuna kadar devam ederler. Kendisiyle ilgilenecek bir ailesi olmayan ölüler
ise sokaklarda bazen saatlerce bir belediye arabası gelinceye kadar
beklemek zorunda kalır. Sokaklar bu şekilde hayatını kaybetmiş
insanlarla dolmaya başlayınca yetkililer de ölüleri kamyonlarla ve
dozerlerle toplamaya başlarlar. İşgal Yunanistan’da durum öyle bir
noktaya gelir ki insanlar artık açlık mı, yoksa ölüm mü diyerek yol
ayrımına gelirler ve bazen ölüleri bile kıskanmaya başlarlar. İnsanlar
artık hayattan umutlarını kesmiş vaziyettedir ve akıllarına takılan
soru ne kadar daha yaşayabilecekleri üzerinedir.
Kırsal kesimlerde ve tarım üretiminin bütün kısıtlamalara ve
Alman ambargosuna rağmen gizlice yapıldığı bölgelerde açlık tehlikesi nispeten biraz daha rahat geçmekle beraber Atina ve Selanik
gibi şehirler için aynı şeyleri söylemek mümkün değildir. Şehir mer290- Mark Mazower, a. g., e., s. 36.
291- Mark Mazower, a. g., e., s. 36.
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kezlerinde savaşın ilk dönemlerinde sokaklarda yiyecek arayan insanlar daha sonraki günlerde yabancılara hizmet eden lüks otel ve
lokantaların arka kapılarında beklemeye ve buralardaki çöplüklerden açlıklarını giderecek bir şeyler bulmaya çalışırlar. Uzun vadede
söz konusu bu lokanta ve otellerin de kapanmasıyla birlikte tek umut
park, bahçe ve mezarlıklardaki otlar olur. Yetersiz beslenme ve hastalıklara bağlı olarak parklarda ve mezarlıklarda ot toplamaya gidemeyen insanlar ise çaresiz kaderlerine razı olmak zorunda kalırlar.
Bir dönem sonra artık şehir merkezlerinde yiyecek ot da kalmayınca
artık tek çare şehirleri çevreleyen dağlar ve tepelerde ot toplamaktır ve bunun için de insan direncinin yerinde olması gerekmektedir.
Açlıktan etkilenenler ve bir deri bir kemik hale geldikten sonra hayatını kaybedenler ise sadece insanlar değildir ve sokaklarda ölmüş at,
eşek, kedi ve köpeklerin leşlerini görmek artık sıradan hale gelmiş
bir durumdur. Çaresizlik içinde hayatta kalmaya çalışan insanlar ise
ne yediklerini veya ne yaptıklarını bilmeden bu hayvan ölülerinden
bile medet ummaya başlarlar.292 İnsanlar o kadar çaresiz ve umutsuz
bir durumdadırlar ki İngilizler tarafından Pire limanı açıklarında
batırılan un yüklü geminin enkazından deniz suyuna bulanmış çuvalları bile çıkarmaya ve karınlarını doyurmaya çalışırlar. Öte yandan açlık uzun vadede insanlarda yetersiz beslenmeye bağlı pek çok
ciddi hastalıklara neden olur, salgın hastalıklar devamlı olarak artış
gösterir. 1941–1942 döneminde ortalama olarak her Yunan vatandaşı neredeyse kendi ağırlığının yarısı kadar zayıflamış ve güç kaybetmiş durumdadır.293 İnsanların psikolojisi düzelmeyecek ölçülerde
bozulur. Sokaklarda bireysel hayat mücadelesi ön plana çıkar. Dedikodu ortalığı kasıp kavurmaya başlar. İnsanlar kendi söyledikleri,
bazen de duymak istedikleri şeylere kendileri bile inanmaya başlarlar. Bunun sonucunda ortalıkta son derece asabi, her an patlamaya
hazır ve gergin insanlar dolaşmaya başlar. En ufak bir tartışma bile
292- Berkeley Daily Gazette, 19 Ekim 1943.
293- Toledo Blade, 2 Şubat 1942.
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ciddi kavgalara dönüşmeye başlar. Özellikle yemek kuyruklarında
ve yiyecek dağıtımı sırasında saatlerce kuyrukta bekleyen insanlar
artık patlamaya hazır bomba gibidirler. Bir Atinalının belirttiği gibi
artık yemek kuyruğunda hemen önlerindeki kişiye bile tahammülleri kalmamıştır ve başka birisinin önlerinde olması o kişiyi dövmek
için yeterli bir sebeptir. Bu arada Yunanistan’daki durumla ilgili
olarak İngiltere’de parlamenter B.Nicholson ise Avam Kamarası’nda
yaptığı konuşmada olumsuz düşünceler ortaya koyar;294
“Milletler kendilerine iyilik edenleri harp esnasında çabuk unuturlar
ve düşmanlarıyla uğraşmakta devam ederler. Arnavutluk’ta İtalyanları
yenen Yunanlar istiladan kurtulmak için Almanya’yla anlaşabilirlerdi. Bunu yapmadılar. Fedakârlıklarının mukabili olarak İngiltere’den
mükâfat istemediler, pazarlığa girişmediler. İstilaya uğrayacaklarını
bildikleri halde müttefiklerin zaferine inanarak harbe atıldılar. Hiçbir
İngiliz bu büyüklüğü unutamaz.”
Manchester Guardian gazetesi ise Yunanistan’daki durumu
‘Mihvere karşı kahramanca dövüşerek hürriyeti sevenlerin minnettarlığını kazanan Yunan milleti uğradığı zalim adaletsizlik yüzünden başka milletlerden ziyade yoksulluk içindedir. Türkiye âlicenap
davranmış, Kızılay değerli bir faaliyet göstermiştir. Bu gayretler
sıkıntıyı ancak hafifletmiştir. Yunanistan’daki durumu görenler
açlık yüzünden ölenler hakkında dehşet verici şeyler anlatıyorlar.’
şeklinde verirken Radyo gazetesi ise durumu ‘Yunanistan’da her
gün 1000 kişinin öldüğü, çocukların yaşayamadığı, ölen çocukları
gömmek vasıtasına malik olmayan ailelerin bu ölü çocukları pencerelerden attıkları söyleniyor. Yunan milletinin büsbütün mahvolmaması için İngiltere’nin abluka çemberlerini yalnız Yunan memleketi
için gevşeteceği anlaşılıyor. Abluka İngiltere’nin elinde çok önemli
bir silahtır. Almanlar artık kendi hallerinden şikâyet etmiyorlar, işgal altındaki yerlerden halkı hiç hesaba katmayarak ihtiyaçları olan
294- Yeni Asır, 16 Son kanun 1942
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iaşe maddelerini almaktadırlar. Bu sebeple Romanya gibi bir zahire
memleketinde de iaşe darlığı büyüklüktür. Bu ve Rusya’daki vaziyet
Romanya’da büyük bir memnuniyetsizlik uyandırmıştır.’ sözleriyle
duyurur.295 Aynı şekilde İsviçre basınında da ambargonun ve ablukanın derhal kaldırılarak Yunanistan’a yardım malzemelerinin gönderilmesi istenmektedir;296
“Masum Yunan ahalisine yardımın ve yüzlerce Yunan çocuğunu
müthiş bir ölümden kurtarmanın tek çaresi ablukayı ve karşı ablukayı
derhal kaldırarak henüz vakit varken Yunan gemilerine memleketin iaşesini temin etmek fırsatını vermektir. Harp eden iki taraf arasında bu
işin süratle halli için Milletlerarası Kızılhaç vasıta olabilir.”
Ülkeleri işgal altındaki Yunanlar bir yandan açlıkla mücadele ederek hayatta kalmaya gayret ederlerken, bir yandan da
Yunanistan’ı işgal eden Alman güçlerine karşı küçük çaplı da olsa
direniş göstermeye başlarlar. Daha sonraki dönemde çok daha ciddi
ve profesyonelce yapılacak olan bu direnişler ilk günlerde önemsiz
ve tamamen bölgesel faaliyetler olarak ortaya çıkar. Alman askerleriyle bir araya gelmekten kaçınan Yunan halkı yanında okullarda çocuklar da İtalyanca ve Almanca öğrenmek istemezler, Alman askerî
araçlarına karşı küçük çaplı tuzaklar düzenlenmeye başlanır. Benzin
depolarına kum doldurulur, araçların lastikleri patlatılır, yiyecek ve
ikmal malzemesi taşıyan trenlerle araçların üzerine tırmanan Yunan
gençler bunları kendi soydaşlarına dağıtırlar. Değişik yollar bularak
ve şartları zorlayarak öncelikle Yunanistan’a, daha sonra da savaşa
iştirak etmiş diğer ülke insanlarına yardımcı olmaya çalışan Türkiye bir taraftan ülke genelinde savaşın neden olduğu ekonomik sıkıntıları aşmaya çalışırken, bir yandan da yardım faaliyetlerini devam
ettirmeye çabalar. Mart 1942 tarihinden itibaren Alman işgal güçlerin İsveç idaresinde oluşturulacak müşterek bir Kızılhaç organizas295- Yeni Asır, 17 Son kanun 1942
296- Yeni Asır, 4 Şubat 1942
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yonuna müsaade etmesi ve bu organizasyon çerçevesinde ülkedeki
genel gıda dağıtım uygulamalarının yeniden düzenlenmesinin ardından ülkedeki fiyat uygulamaları, ulaşım alanındaki kısıtlamalar
ve tarımsal ürünlerle ilgili kısıtlamaların Alman yetkililer tarafından kaldırılmasının ardından yaz döneminin sebze ve meyveleriyle farklı yiyecekler ve gıda ürünleri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya
başlar ve 1942 sonunda ülkedeki genel beslenme oranları nispeten
kabul edilebilir seviyelere getirilir.
Aynı günlerde Yunanistan’a gıda yardımı göndermek üzere Attila, Tavil ve Adana vapurları için de Almanya Sefareti kanalıyla
ruhsat alınır. Burada özellikle belirtilmesi gereken husus ise her üç
geminin de Yunanistan’da yaşanan açlık tehlikesi karşısında Yunan
hükümeti tarafından ülkeye yardım götürmesi için istenen ilk üç
gemi olmasıdır. “Yerli halkın iaşesine medar olmak üzere Almanlar tarafından Yunanistan’a sevk edilecek gıda maddelerini taşıyacak olan ve 130 tondan aşağı olmaları hasebiyle memleketimizden
çıkmalarına idareten ruhsat verileceği”297 bildirilen bu üç gemi dışında kullanılması düşünülen bir diğer gemi ise Güneysu isimli yük
gemisidir. Attila vapuru 1301 ton ağırlığında olup Hacı Selimzade
Hamdi ve ortaklarına aittir. Tavil vapuru 1335 ton ağırlığında olup
Kırzade Şevki Bey’e aittir. Adana vapuru ise 1158 ton ağırlığında
olup Armatör Fehmi Sadıkoğlu’nundur.

297- BCA.030.10.169.173.37.
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C- KURTULUŞ VAPURUYLA
YARDIMLARIN BAŞLAMASI
Açlık içindeki Yunanistan’da Yunanlar ise Almanların kendilerine karşı bir soykırım girişiminde bulundukları, bu sistemli soykırım
hareketinin bir parçası olarak da Almanların yiyecekleri kendilerini
vermek yerine imha ettiklerini ve açlık olgusunu Almanların sistemli bir silah olarak kullandıklarını ileri sürerler.298 Esasında Alman
işgal kuvvetlerinin bütün Yunan halkını sistemli bir soykırımdan
geçirme ve bunu da açlık yoluyla yapma gibi bir düşünceleri yoktur;
ancak Yunanistan’dan gelen feryatlara karşı da herhangi bir tedbir
almaları veya kendilerinin yardımcı olması da söz konusu değildir.
Bazı Alman parti ileri gelenlerinin bu konudaki uyarıları bile Berlin
yönetimi tarafından dikkate alınmaz ve Yunanistan da tıpkı diğer
işgal altındaki ülkeler gibi kar-zarar hesabı içerisinde değerlendirilir. Bütün uyarılara ve ikazlara rağmen Almanlar Yunanistan’dan
dışarıdaki askerî birliklerine açlığın en yoğun olarak yaşandığı dönemde bile yiyecek ihraç etmeye devam ederler. Kızılay başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından Yunanistan’a acil yardım
malzemelerinin nasıl ve ne şekilde gönderileceği ve uygulanacak
izlek konusunda hazırlanan ve Başbakanlığa sunulan kararlar Başbakanlık tarafından onay görmez ve 3.000 kolinin yine daha önceki
kararda olduğu gibi 1.000 koli olarak gönderilmesi, ikinci maddede
belirtilen 900 kolinin de bir defaya mahsus olarak kabul edilmesi
kararı çıkar.299 Bu noktada Yunanistan’a yardım malzemesi ve gıda
maddeleri götürecek olan gemi de daha sonraki süreçte tam bir efsane haline gelen ve sıradan bir yük gemisi olan Kurtuluş gemisi olur.
Geminin Yunanistan’a yardım götürmeye başlaması yabancı basın
organlarında da geniş yer bulur ve gazeteler daha önce Adana ge298- Mark Mazower, a. g., e., s. 45.
299- BCA. Hariciye Vekâleti’nin Yüksek Başvekâlete gönderdiği 27 Eylül 1941 tarih ve 15446/440 sayılı raporu.
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misinin bu görev için planlandığını ve Kızılay tarafından görevlendirilen geminin 10 sefer Pire’ye gideceğini belirterek Türk yardım
gemisi Kurtuluş’la ilgili sorunların aşıldığını ve geminin muhtemelen bu hafta içerisinde Pire’ye doğru hareket edeceğini yazarlar. 300
Aynı gazeteler bu çalışmanın farklı bölümlerinde de bahsedileceği
üzere Kurtuluş gemisinin ABD’de yaşayan Yunanlar tarafından
kiralandığını ve bu Yunanların gönderdiği paralarla alınan yardım
malzemelerini Pire’ye götüreceğini yazarlar; ancak bu hiçbir şekilde
doğru değildir ve böyle bir şey de söz konusu bile olmaz.
Dünya savaş tarihi açısından neredeyse hiçbir önemi ve değeri
olmayan; ancak İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye ile Yunanistan arasında tam anlamıyla bir hayat ve umut köprüsü haline
gelen Kurtuluş vapuru 1883 yılında Liverpool’da England, Caird
Purdie&Co., Barrow Shipyard şirketi tarafından imal edilmiş olup
2.735 groston ağırlığındadır ve deniz taşımacılığıyla uğraşan Tavilzade ailesi adına Hüseyin Hüsnü Bey’e aittir. 301 Gemi ‘general
cargo steamship’ olarak adlandırılan 2 silindirli, 900 beygir gücünde, genel yük taşımacılığı imal edilmiş buharlı bir yük gemisidir.
Geminin ilk denize indirildiği dönemdeki ismi Euripides’tir. 1896
yılına gelindiğinde geminin ismi Razeto B olarak değiştirilir ve
İtalya’da Stafano Razeto ailesi tarafından işletilmeye başlanır. 1897
yılında geminin ismi SS Bratia Paramonovi olmuştur ve Sovyetler
Birliği’nde Sivastopol kentinde Paramonovi ailesinin malıdır. 1901
yılında gemi Almanya’da Cephalonia ismiyle faaliyetlerine devam
eder. 1905 yılına gelindiğinde gemi tekrar Rusya’dadır ve Mihail
Archangel olarak ismi değiştirilmiştir. 1915 yılından itibaren gemi
Rusya donanmasında askerî nakliye işlerinde kullanılmak üzere
N.41 olarak kayıtlı durumdadır. 1918 yılından itibaren tekrar Mihail Archangel olarak ismi değiştirilen gemi Sırp bandıralı olarak
300- The Glasgow Herald, 6 Ekim 1941.
301- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Türkiye Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından
Kızılay Cemiyeti Umumi merkezi Yüksek Reisliğine gönderilen 23 Eylül 1941 tarihli ve 7364 sayılı yazı.
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İstanbul’a seferler yapmaktadır. 1924 yılından itibaren Türk karasularında faaliyet göstermeye başlayan geminin ismi de aynı dönem
içerisinde değiştirilir ve gemi Teşvikiye olarak adlandırılır. İki yıl
Teşvikiye ismiyle gemi taşımacılığında faaliyet gösteren gemi daha
sonra 1926 yılında bir kere daha el değiştirir. Geminin bundan sonraki macerası ise 1930 ve 1933 yıllarında gerçekleşir ve bu dönemde
iki kere daha el değiştiren geminin ismi de Bülent olur. Son olarak
1934 yılında Tavilzade ailesi adına Mustafa Tavilzade tarafından
satın alınan geminin ismi aynı dönemde Kurtuluş olarak değiştirilir. Böylece ilginç bir tesadüf ve belki de kaderin bir cilvesi olarak
Yunanlara karşı Kurtuluş Savaşı veren milletin Kurtuluş gemisi Yunanların da kurtuluşu için mücadele etmeye başlar.

a) Kurtuluş Gemisinin Birinci Yunanistan Seferi
Alman ve İtalyan yetkililerin sadece gündüz yol alması halinde
güvenlik açısından güvence verdikleri gemiye herhangi bir saldırı
ihtimaline karşılık tamamen insani yardım amaçlı olduğunu göstermek üzere geminin her iki tarafında “Kızılay” yazılır ve Kızılay
amblemleri yerleştirilir. 302 Hazırlıkların tamamlanmasının ardından da böylece Kurtuluş gemisine yardım malzemeleri yüklenmeye
başlanır. 303 Bunun hemen akabinde Kızılay tarafından Yunanistan’a
yardım faaliyetleriyle ilgili olarak hazırlanan Kurtuluş vapuru ilk seferine 13 Ekim 1941 tarihinde 403 kilo nohut, 404 kilo kuru fasulye,
253 kilo kuru soğan, 500 sandık yumurta, 300 kilo süt tozu, 10 ton
pirinç unu, 1.650 kilo kırmızı mercimek, 5 ton şeker, 5 ton muhtelif
gıda maddesi, lakerda, kırmızı mercimek ve 45 çuval kara mercimek
unundan oluşan304 Türk yardım malzemelerini Yunanistan’ın Pire
302- The Glasgow Herald, 6 Ekim 1941.
303- Cumhuriyet, 4 Ekim 1941.
304- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941–1943/9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Direktörlüğü tarafından Kızılay
Genel Müdürlüğüne gönderilen 26 Aralık 1941 tarih ve 10111 sayılı yazı.
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limanına götürür ve 24 Ekim 1941 Cuma günü de305 tekrar İzmir’e
döner. 306 Geminin hareket saati ve tarihi ise Dışişleri Bakanlığından gelen bir talimata göre değiştirilmiş ve 13 Ekim 1941 gününe
kaydırılmıştır. Geminin seferinin tehir edilmesine bir başka sebep
ise bölgedeki yağış ve şiddetli fırtına olmuştur. Geminin hareketi esnasında hava muhalefeti o kadar şiddetli olur ki müsaadesi alınmış
ve yükleme sandallarına aktarılmış 350 ton fasulye, 150 ton fasulye
ile Yunanistan’da Almanların elinde esir tutulan İngiliz askerlerine
gönderilen muhtelif hediye ve yardımlardan oluşan 51 ton malzeme
de gemiye yüklenemez. 307 Geminin Pire limanında demirlediği yer
ise genellikle Alman askeri güçlerinin emirlerine göre belirlendiğinden neredeyse her defasında değişmektedir. Pire limanı savaş boyunca her iki tarafın da ağır saldırılarına maruz kaldığından harap
bir vaziyettedir ve Almanlar ülkenin dış dünyaya açılan neredeyse
tek kapısı olan bu limanı koruyabilmek amacıyla çok sıkı güvenlik
tedbirleri almış durumdadırlar. Batmış veya tahrip edilmiş gemilerle dolu olan limanda neredeyse hiç sivil gemi yoktur; ancak gemileri ilk karşılayan ise iç limana girmeden önce karşılarına çıkan
çelik ağlarla çevrilmiş bir bölgedir. Alman yetkililerin müsaadesi ve
denetiminde gemiler daha sonra nispeten daha güvenli olan iç limana alınırlar. Burada da savaş şartları devam ettiğinden devamlı karartma uygulanmakta, ayrıca etrafta akaryakıt ve silah depolarının
bulunması da gemiler için ayrı bir tehlike oluşturmaktadır.
Bu arada geminin getirdiği yardım malzemeleri yanında Yunan
Kızılhaç Teşkilatı tarafından Kurtuluş gemisi aracılığıyla gönderilmesi istenen gıda maddeleri arasında özellikle yeni doğan bebekler
305- Vatan, 13 ve 25 Ekim 1941.
306- Resmi kayıtlarda ve Kızılay arşivlerinde belirtilmemesine rağmen yabancı kaynaklarda bu yardım malzemesi
arasında ayrıca İngiliz savaş esirleri için 71 ton giyim eşyası ve Yeni Zelanda ve Avustralya Kızılhaç Teşkilatı
tarafından gönderilen 585 yardım sandığı da bulunmaktadır. The Argus Australia, 31 Ekim 1941.
307- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941–1943/9–4. Kızılay Umum Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürü ve Yunanistan
Kızılay delegelerinden Saim İ. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Yüksek Reisliğine gönderilen 26 Ekim 1941 tarih
ve 21474 sayılı yazı.
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ve çocuklar için pirinç unu ve süt tozu gelmektedir. 308 Yabancı basın
organlarında ise ABD’deki Yunanların finanse ettiği ileri sürülen
bu yardım malzemeleri patates, soğan, fasulye, yumurta, balık, yaban domuzu, ayrıca 50.000 keçi ve çocuklarla bebekler için sütten
oluşmaktadır;309 ancak böyle bir Yunan yardımı söz konusu değildir.
Gazeteler ayrıca Türk hükümetinin bu yardım programının başarıyla yürütülmesi açısından son derece yardımcı olduğunu, diğer taraftan Türkiye’de yaşanan kısıtlamalar nedeniyle de buğday, şeker,
kahve, pirinç gönderemedikleri için de üzgün olduklarını belirtir.
Kızılay Umumi Merkezi Yazı İşleri Müdürü ve Kurtuluş vapuru Kızılay delegelerinden olan Saim İ. Umar bu ilk seferle ilgili olarak “Pire ve Atina’da altı günlük ikametimizde nüfusu 1.200.000’e
baliğ olduğu söylenen bu havali halkının cidden çok fena vaziyette
oldukları müşahede edildi. Alman askeri idaresinin bize temastan
men ettiği bu halkın ıstırapları saklanamayacak kadar acıklıdır.
Sayın cemiyetimizin hayırkâr ilgileriyle başlayan bu yardım işinin
halk üzerinde hâsıl ettiği minnet ve şükran hisleri pek açıktır. Altı
aydır bir damla yağmur görmemiş olan Atina ve Pire sebze bahçelerinin mesut bir tesadüf neticesi Kurtuluş Pire açıklarına gelir gelmez başlayan ve 24 saat kadar büyük bir mebzuliyetle devam eden
faydalı yağmurlar neticesi halk üzerinde husule getirdiği tesirat bu
şükran hislerini bir kat daha arttırmış ve ‘Siz bize yalnız gıda maddeleri değil, aynı zamanda bereket getirdiniz.’ evazelerinin her tarafta yükselmesine sebep olmuştur. Bu kadar kesif bir halk kütlesini
bu kadar az erzakla besleyebilmek iddiasının çok mübalağalı olacağı
muhakkak ise de bıraktığı tesir daha fazla manevi ve semboliktir.
Memlekette mahrukat maddeleri de melkut olduğundan bu bakımdan da kışın vürudu pek elim olacaktır. Memlekette iş hayatı 8–13
saatleri arasındadır. Ziyadan iktisat yapmak için o saatte bütün iş308- KGMA. K.No.2885, D.No.1944-1945/9-10. Atina’daki Yunan Kızılhaç Teşkilatı tarafından Kızılay Genel
Müdürlüğüne gönderilen 4 Nisan 1942 tarihli rapor.
309- The Glasgow Herald, 6 Ekim 1941.

224 Doç. Dr. Ulvi Keser
ler tatil edilmektedir. Halk sokaklarda şuursuz ve şaşkın bir halde
o akşamki gıdasını karaborsa tabir edilen gizli ticaret yerlerinden
tedarik için çırpınmaktadır. Nüfus başına her gün 45–90 dirhem
arasında dağıtılan günlük ekmeğin bedeli okka başına her ne kadar
27 drahmi ise de karaborsada bin müşkülatla alınmak istenen ekmeğin okkası 800 drahmi, mezbaha mevcut olmadığından baytarı
muayene görmemiş ve binaenaleyh ne olduğu belirsiz etlerin rayiç
fiyatı 1.200 drahmi, şekerin eski okka kıymeti 1.000 drahmi üzerinden satılmaktadır. Sebze ve meyve hemen de yok denecek derecede madundur. Memlekette en ucuz gıda maddesi olarak söylenen
ve ötede beride tesadüf edilen pancar yaprağı ve kırmızı turpun 50
drahmiye satıldığı görülmüştür. Memlekette en fazla yetiştiği zannedilen sigara, kuru incir ve kuru üzümün işgal orduları tarafından
‘Rekizisyone’ edildiği söylenmektedir. Bunlardan sigara, malul askerler tarafından muayyen fiyatının bir misli fazlasına satılmakta ve
tedarikinde müşkülata uğranılmaktadır. Nişastalı maddeler hemen
hiç yoktur. Hayat endeksi normalin yüzlerce misline yükseldiği halde maaş erbabına yapılan zaman ancak %25’tir.” diyerek ayrıntılı bir
rapor hazırlar;310

“13 Birinci teşrin 1941, Pazartesi
12 Birinci teşrin 1941 Pazar günü aldığımız Hariciye Vekâleti tebliği üzerine Yunanistan’a hareket edecek Kurtuluş vapurunun seyahat
programını değiştirmek mecburiyeti karşısında kaldık. O gün sabahtan
itibaren başlayan çok şiddetli yağmura ve limanda hüküm süren büyük
fırtınaya binaen yardım eşyasından lisansı alınmış ve kayığa konmuş
350 ton kuru fasulye ve 120 ton soğanı almağa imkân hâsıl olamadığı
gibi Yunanistan’da entegre edilmiş İngiliz esirlerine mahsus 51 küsur
ton hediyelik eşyayı bile almağa vakit bulamadık.
310- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941–1943/9–4. Kızılay Umum Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürü ve Yunanistan
Kızılay delegelerinden Saim İ. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Yüksek Reisliğine gönderilen 26 Ekim 1941 tarih
ve 21474 sayılı yazı.
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Bilhassa bu ikinci kısım eşya için vapur sahipleri ve kaptanlar üzerinde bizzat yaptığım tazyikler ve ambar kapakları yeniden açıldığı
takdirde ambarlarda mevcut eşyanın da harabiyeti mesuliyeti karşısında, gerekse yakıtın darlığı neticesi günde ancak 350 ila 400 ton tahmil
kudretinde bulunan vinçlerin işi başaramayacaklarını anlatmaları üzerine güverte üzerine alabildiğimiz 528 fıçı içerisinde 38 tonluk lakerda
ile iktifa ederek gümrük, polis muamelelerinin uzaması neticesi akşam
saat 17’de vapur harekete hazırlandı, fakat limanda mevcut diğer bir
geminin demiri Kurtuluş’un demirine takıldığından kalkamamak tehlikeleri içinde bir saatlik bir uğraşma nihayetinde 18.05’de Marmara’ya
açıldık.
12 Birinci teşrin 1941–13 Birinci teşrini 14’e bağlayan geceyi ve
ertesi gününü büyük bir fırtına, sulu karla saatte 7.5–8 mil süratle
Marmara’da yol almakla geçirdik. 12.30’da Çanakkale’ye vardık.
15’de Boğazlardan çıkmak talimat icabında bulunduğundan havanın
şiddetine rağmen küçük bir tereddüt geçirdikten sonra Adalar Denizi’ne
açıldık. Saat 14.00’de Bozcaada’yı bulduk. Sulu kar devam diyordu.
Barometrede biraz salah eseri görüldü. Evvelce kaptana tevdii edilen
rota dairesinde açık denizde yola devam ettik. Hava yağışlı olmakla beraber fırtına sükûnet bulmağa başladı.
15 Birinci teşrin 1941 sabahı Andriya Boğazı’na doğru yolumuza
devam ettik. Öğleye doğru Alman, İtalyan, Bulgar ve Yunan ticaret
vapurlarından mürekkep bir konvoya tesadüf ettik. Refakatlerinde iki
İtalyan torpidosu vardı. Pire’den çıkıp Selanik istikametinden bize doğru geliyorlardı. İtalyan torpidosu kafileden ayrılarak bize çok yaklaştı.
Kendisini bayrağımızla selamladık. Etrafımızda bir müddet dolaştıktan sonra kafileye iltihak etti. Ufukta diğer vazi vapurlarla havada birkaç tayyareye tesadüf ettik fakat hiçbirisi bizimle ilgili görünmedi. Biraz
sonra bir Alman gambotu (gunboat) ile karşılaştık, işaretle görüştük.
Limana girmek için delaletini istedik. Kabul etti. 15 Birinci teşrin 1941
saat 18’de Pire limanının haricine vardık. Gelen kılavuz bizi çelik ağlar
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içerisinden geçirerek limanın dışında bir yere demirletti. Vaktin geç olmasından asıl limana giremedik, o gece vapurda kaldık. Pasif koruma
tedbirleri icabı lambalarımızı söndürmek emrini aldık. O geceyi derin
bir karanlık içinde geçirdik. Civarımızda silah ve benzin depoları mevcudiyetinden dolayı büyük bir tehlikeye maruz bulunuyorduk. Hiçbir
hücum olmadı. Gece on kişilik bir Alaman kıtası vapura girerek kapıları
ve icap eden yerleri işgal ettiler, telsizi söktüler. Vapurda mevcut bir fotoğraf makinesini aldılar.
16 Birinci teşrin 1941
İkinci bir kılavuz gelerek bizi iç limana aldı. Hava bombardımanlarından ve infilaklardan çok fazla hasar görmüş olan limanın uzak bir
yerinde tahripten kurtulmuş bir rıhtım parçası önüne yanaştık. Yine
tahripten kurtulmuş iki kara vinci de vardı. Biraz sonra vapura Alman
liman kumandanı ve Alman kontrol memurları geldiler. Zati eşyamız
da dâhil olmak üzere bütün vapuru aradılar. Kaptanlar da dâhil olduğu
halde bütün mürettebatın vapurdan sureti katiyede çıkmaları memnu
bulunduğunu, biz iki delegelerin de refakatimize verilecek bir Alman
memuruyla gündüzleri şehirde dolaşarak geceleri behemehâl vapura
dönmemiz lazım geldiğini kati bir şekilde söylediler ve çıkma müsaadesinin de ancak 17 Birinci teşrin 1941’de başlayacağını ilave ettiler. O
esnada bizi karşılamaya gelen Atina General Konsolosumuz ve maiyetini ve Yunan Kızılhaç mümessillerini, Yunan yardım komitesi azasını da
vapura almadılar.
Nihayet aynı gün saat 13’de yukarıda isimleri yazılı zevat vapura
girdiler. Biraz sonra Kızılhaç Beynelmilel Komitesi Yunanistan Mümessili İsviçreli Mösyö Brunel ile muavini Gredinger de vapura geldiler.
Diğer raporda teferruatıyla arz edilmiş olan 1.500 tonluk gıda maddelerinin manifestosu kendilerine teslim edildi. Hava yeniden bozdu, çok
şiddetli bir yağmur yağmağa başladı. Alman idaresinde bulunan güm-
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rüklerden tahliye müsaadesi de alınamadığından o gün ve o gece bir şey
yapılamadı, atıl bir halde kalındı. Saat 21’de biz iki delegenin karaya
çıkmak ve ikametimize tahsis edilen Atina Oteli’ne gitmemize müsaade
edildi. Gerek yağmurun şiddetinden gerekse şehrin uzaklığından ve yağmurdan çıkıp Pire tarikiyle Atina’ya gitmek için nakil vasıtası bulmak
imkânsızlığı karşısında, tayyare hücumları tehlikesine karşı vapurdan
çıkamadık.
17 Birinci teşrin 1941
Sabahleyin saat 8’de tahliye işi için vapura 30 liman amelesi geldi fakat boşaltma emri henüz çıkamadı. Yağmur olanca şiddetiyle
devam ediyordu. Nihayet yardım komitesinin gıda maddelerini taşımağa tahsis ettiği kamyonlarla birlikte Alman kumandanlığının müsaadesi de geldi. Boşaltmağa saat 11’de başlandı. Yunanistan’ın sabık
nazırlarından Mösyö Bakkalbaşı’nın reisliği altında toplanan heyetin
nezareti altında liman vinçleri vasıtasıyla ve bilcümle masraf mezkûr
heyete ait olmak üzere gıda maddelerinin ihracı devam ederken Yunan
Kızılhaç’ının gönderdiği işaretli otomobil ile Pire tarikiyle şehre giderek
Solon Sokağı’ndaki Yunan Kızılhaç’ının umumi merkezine vardık. Orada Kızılhaç Beynelmilel Komitesi Yunanistan Mümessili Mösyö Brunel,
Alman Ordusu Kızılhaç Teşkilatı Mümessili Binbaşı Dr. Hatman’ın hazır bulunduğu Yunan Kızılhaç’ı reisi ve azaları tarafından samimiyet ve
dostlukla kabul edildik. Kardeş cemiyetimizin selam ve muhabbetlerini
kendilerine tebliğ ettik. Malların tesellüm ve tevzii hakkındaki fikirlerini ve müzakerelerini birer müşahit sıfatıyla dinledik. Saat 13.30’a
gelmişti. Yeniden otomobile binerek iki odası ikametimize tahsis edilen
Otel d’Athens’e vardık. Mezkûr otelin altındaki lokantada Mösyö Brunel tarafından öğle yemeğine davet edildik. Yemekten sonra ertesi sabah
için Kızılhaç Reisliği tarafından Atina civarında Vugla mevkiindeki çocuk verem sanatoryumunun ziyaretine davet edildik.

228 Doç. Dr. Ulvi Keser
13 Birinci teşrin 1941 tarihinde Kurtuluş vapuruna girdiğimiz andan itibaren vapurun bir köşesinde ıstırap içinde inleyen ve bu haliyle
sefere çıkması münasip olmayacağı hakkındaki nasihat ve ısrarlarımıza
rağmen inat eden vapur zabitlerinden ve milli hudutlar haricindeki seferler için vapura ikinci süvari olarak tefrik edilen eski bahriye subaylığından emekli Binbaşı Tahir Kaptan’ın vapurun seyahati esnasında hastalığı artmış olduğundan keyfiyetten haberdar olan Yunan Kızılhaç’ının
lütufkâr daveti üzerine Atina’da bulunan 320 yataklı Yunan Kızılhaç’ı
hastanesine yatırdık. Atina’daki ikametimiz esnasında her gün sıhhatinden haberdar olduk. Konulan teşhise göre kaptan aynı zamanda zatürree ile sol bacağında şiddetli filibitten muzdarip bulunmakta idi.
Alman askeri işgal kumandanı tarafından refakatimize memur
edilen Mösyö Countumas bütün ikametimiz esnasında her yerde adım
adım bizi takip etmiş ve bizimle birlikte bulunmuş idi. Sefaretimiz binasında General Konsolosu ziyaret ettik.
18 Birinci teşrin 1941
Yunan Kızılhaç’ı umum merkezinde toplanarak saat 11.20’de şehirden 20 kilometre mesafede ve deniz kenarında müteferrik 4 pavyondan
ibaret müteverrim çocuklar sanatoryumlarını ziyaret ettik. Davetliler
meyanında bize refakat eden Gestapo mensuplarından Mösyö Countumas da dâhil idi. Vücudu heyet üzerinde fena tesir bıraktı. Şefkat ve
insaniyet hisleriyle çalışan Türk, Yunan, Alman ve İsviçreli Kızılay ve
Kızılhaç erkânı arasında böyle bir adamın mevcudiyetinin manasızlığı 88 yaşında olduğu söylenen muhterem reis Anastasyadis’ce çok açık
bir şekilde hissedildi. Fakat bu emrivakiin önüne geçilmesi imkânsız idi.
Binaenaleyh bir soğukluk havası bütün ziyaret esnasında ve onu takip
eden aynı müessese dâhilindeki öğle yemeğinde devam etti. Yemeği müteakip müessesenin mahsus defterine tahassüslerimizi yazmaya davet
edildik. Bu şefkat yurdunda gördüğümüz intizam ve mükemmeliyet
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hakkındaki hayranlıklarımızı yazarak imzaladık. Yemekte aşağıdaki
zatlar hazır idi:
1-Yunan Kızılhaç Reisi
2-Yunan Kızılhaç Gençlik Teşkilatı Reisi
3-Yunan Kızılhaç’ı azadan bir zat
4-Beynelmilel Komite’nin Yunanistan Mümessili M. Brunel
5- Ben
6-Feridun Demokan
7-M. Countumos
Vugla sanatoryumları elyevm Kızılhaç Reisi bulunan M. Anastasyadis, sabık başvekillerden M. Venizelos, Kral hanedanı azasından bir
prenses ve bir de diğer bir Yunan zenginine ait 4 pavyondan ibarettir.
Sanatoryumun bahçesinde reisin bir büstü vardır. Bütün sanatoryum
masrafları bu dört zat tarafından yapılan vakfiyelerin gelirleriyle idare
edilmektedir. Cidden iftihara değer şefkat müesseseleridir. Saat 15’de
sanatoryumdan ayrılarak Pire’ye indik ve vapurun tahliyesine nezaret
ettik. Boşaltma işinin süratlenmesi hakkında emirler verdik. Grupla
beraber pasif korunma talimatı mucibince şehirde bir tek ışık yakmak
sürati katiyede memnu olduğundan otele döndük. Pire ile Atina arasında işleyen elektrikli şimendifer, Pire ve Atina elektrikli tramvayları ve
banliyöleri işleyen pek seyrek otokarlardan başka memlekette ne taksi
otomobiller ne de araba olduğundan şehirdeki ve Pire’deki işlerin görülmesi işi pek müşkülata uğramaktadır.
19 Birinci teşrin 1941
Görülen lüzum üzerine ve General Konsolosumuzun telkini ile evvelce haberdar edilen ve randevu alınan Atina’daki Alman fevkalade komi-
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serini saat 10.30’da ziyarete gittik. Kendisi vazife ile Berlin’de bulunduğundan muavini ve sabık Chargé d’affaires M. Fenge tarafından kabul
edildik. Fransızca lisanına tamamen vakıf genç ve çok nazik bir diplomat olan M. Fenge hakkımızda çok samimi hareket etti. Siyasiyat ile
alakası olmayan cemiyetimizin bu çok hayırlı ve çok insani hareketinden
ve bunu idare eden bizlerin hüsnü niyetinden emin olduğunu söyleyerek
muvaffakiyetler temenni etti. Pire limanına ilk vardığımız anda maruz
kaldığımız sui kabul ve güçlüklerden dolayı mazeret diledi ve fimabad
işlerimizin çok kolaylıkla devamına bizzat yardım edeceğini ne fevkalade komiserliğin ne mahalli Yunan hükümetinin müdahalede bulunacaklarını, gönderilmek lütfünde bulunan ve gönderilmekte devam edileceği
anlaşılan gıda maddeleri doğrudan doğruya halka dağıtılacağı, bunun
için de yalnız halka mensup kimseler çalışacağını, gıda maddelerinin bir
kısmının Alman idaresince alınacağı hakkındaki dedikoduların tamamen asılsız olduğunu temin etti. Kendisine tekrar tekrar teşekkür ederek
sefaret binasından ayrıldık. Ve yine vaki telkin ve Başkonsolosumuzun
vasayasıyla İtalya Fevkalade Komiserliği’ne giderek birer kart bıraktık.
Katiyen mahalli Yunan hükümetine temas etmedik. Aynı gün komitenin
ikinci delegesi M. Gredenger tarafından Kifisya civarındaki evinde verdiği öğle yemeğinde bulunduk. Yemekten sonra Pire’ye inerek Kurtuluş
boşaltma işlerine nezaret ettik. İşlerin tacili için emirler verdik.
20 İlkteşrin 1941
General Konsolatomuzla temaslarda bulunduk. M. Gredenger’in
teklifi ve Alman askeri idaresinin daveti üzerine şehirden yirmi kilometre uzakta, Kokinya mevkiinde İngiliz esirleri kampına gittik. Yanımıza
katılan lisan bilir üç Alman zabiti ile esirlere mahsus hastaneyi gezdik,
hastalarla görüştük; hatırlarını sorduk. Kendilerine istediğimiz sorguları yapmakta serbest olduğumuz hakkındaki nazik teklifleri salahiyetimiz haricinde görerek teşekkürle reddettik.
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Aynı akşam toplanacağı bildirilen dağıtma komisyonuna müşahit
sıfatıyla davet edildik, fakat toplantı bir gün sonraya kaldığı sonradan
bildirildiğinden ve bu bir gün sonra da hareketimiz muhakkak bulunduğundan toplantıda bulunamayacağımızı bildirdik. Cemiyetimizi temsilen General Konsolosumuzun davet edildiği bildirildi.
General Konsolosumuz kendisinin diploması sınıfına mensup olmaması, doğrudan doğruya Yunanistan’da mevcut Türk tebaası hukukunu
muhafazaya memur bir mümessil olması hasebiyle manevi bir şahsiyet
olan sayın cemiyetimize ait bir kişi de bu bakımdan tetkike bir mahzur
görmediğini söyledi, muvaffakiyetimizi istedi. Rey hakkına malik olmamak, sırf müşahit sıfatıyla bulunmak şartıyla davete icabetinde mahzur
görmedik.
21 İlkteşrin 1941
Sabahleyin refakatimize memur M. Countumos’dan şifahen o gün
saat 13.30’da mutlaka Pire’yi terk ederek gündüz aydınlığında Andriya Boğazı’ndan açılmamız mecburiyeti hakkında Alman askeri idaresinin bir tebliğini aldık. Konsoloshanemize dönerek dönüş vizelerimizi
yaptırdık, icap edenlere veda kartları gönderdik, acele vapura döndük.
Vapurda başta General Konsolosumuz olduğu halde birçok resmi zatlar
tarafından selamlandık. Bilhassa Alman liman komutanlığı hakkımızda pek nazik muamelede bulundu. Pire limanına ilk girişimizde uğradığımız zorlukları görmedik. Tekrar gelerek hayırlı yardımlarda bulunmamız temennileri tekrarlandı.
Yukarıda kısaca söylediğim hasta Kaptan B. Tahir Gençay’ın tedavi
edilmek üzere yatırıldığı Yunan Kızılhaç’ının Atina’daki hastanesinde
hastalığı artmıştı. Hastane sıhhat heyeti böyle bir durumda bulunan
hastanın seyahat etmesinin vahim neticeler tevlit edeceğini söylüyor,
kaptanı bırakmak istemiyordu. Diğer taraftan vapurun sahiplerini temsil eden ve vapurun menfaatlerini koruyan Kurtuluş’un asıl süvarisi B.
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Rıdvan Ur da her ne pahasına olursa olsun hastayı sigorta şartları ve
ailesi bakımından alıp götürmek istiyordu. Bu ısrar karşısında kalbi
zayıf olan hastanın refakatinde bir doktor ve bir hastabakıcı bulunmasında ısrar ediyordu. Vapurda ne doktor ne de bir sıhhat memuru vardı.
Hatta bir ecza dolabının mevcudiyeti de malum değildi. Nihayet Türk
tebaasından İstanbullu bir hastabakıcı bulundu, pasaportu temin edildi. Diğer taraftan Atina Büyükelçisi B. Enis ile arkadaşlarının elçilikte
bıraktıkları 76 parça eşyanın sözü geçenlerin konsolosluk vasıtasıyla
yaptıkları rica ve Alman idaresinin muvafakatiyle boş dönecek vapurla
memlekete getirilmesine muvafakat ettik.
Bu eşyayı birlikte getirmeğe memur edilen elçilik tercümanı
Mavridis’i de beraber aldık. Diğer taraftan Rum olan validesiyle Atina’da ikamet eylemekte iken vefatı üzerine yalnız kalan ve
İstanbul’da mukim kılavuz B. Muharrem kızlarını da birlikte getirmemiz hakkında konsolosluk vasıtasıyla Hariciye Vekâlet’imizden vaki
iltimas üzerine çocuklar konsolatoya davet edilerek babalarının arzusu
kendilerine tebliğ edilmiş ve hazırlanmaları bildirilmiş ise de birlikte
ikamet eyledikleri büyük annelerinden ayrılamayacaklarını bildirerek
teklifimizi kati surette reddetmişlerdir. Yapılan nasihatler kâr etmemiş
ve çocuklar getirilememiştir.
UMUMİ MALÜMAT
a) Atina ve Pire’de İaşe Darlığı
Memlekette bilhassa unlu ve nişastalı ve şekerli maddelerin hiç bulunmaması, sayın cemiyetimizce hediye edilmiş olan ve doğrudan doğruya hastanelere dağıtılması karar altına alınan bu kabil maddelerin
maddi ve manevi bakımından yüksek kıymetinin bilhassa bir kat daha
yükselmesini mucip olmuştur. Bu hayırkâr alakanın Yunan halkı üzerinde yaptığı tesir ve binnetice minnet ve şükran hisleri çok yüksektir.
Atina’nın en maruri meydanlarından birisinde Kızılay’ın remizlerini
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taşıyan bir sütunun mutlaka dikileceğini ve bu tarihi hadisenin bu suretle evlattan evlada nakli hikâye edileceğini bana söyleyenler çok olmuştur.
b) Sevk Edilen Gıda Maddeleri
Ayrıca evrak ve vesikaları ile de bertafsil arz edileceği veçhile Kurtuluş vapuruyla ilk seferde Pire limanına sevk edilen gıda maddelerinin
kilogram ve ton hesabıyla ve nevileri itibarıyla tanzim edilmiş listesi aşağıya nakil edilmiştir…”
Kızılay delegesi Saim İ. Umar’ın hazırladığı rapora göre
Kurtuluş’un bu ilk seferinde Yunanistan’a 403.670 kg. nohut,
404.158 kg. kuru fasulye, 253.270 kg. soğan, 500 sandık yumurta,
300 kg. süt tozu, 10.000 kg. pirinç unu, 1.650 kg. kırmızı mercimek
unu, 5.000 kg. şeker, 5.000 kg. muhtelif koliler, 38.000 kg. lakerda,
18 sandık kırmızı mercimek komprimesi ve 45 çuval kara mercimek
unu götürülmüştür. 311 Dönemin basın yayın organlarında Kurtuluş vapurunun hareket tarihi 14 Ekim 1941 olarak görünmekle beraber esasında bu tarih 13 Ekim 1941’dir ve gemi İzmir’den önce
İstanbul’a, daha sonra da Yunanistan’a doğru harekete geçmiştir.
Götürülen yardım malzemeleri arasında 10.000 şişe tetanos aşısı da
bulunmaktadır. Mark Mazower ise Kurtuluş gemisinin Yunanistan’a
yardım malzemeleri götürmeye başlamasıyla ilgili olarak geminin
Türkiye tarafından değil, Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyette bulunan Yunan Savaş Yardımları Örgütü (The Greek War Relief
Association) ile İngiltere hükümetinin Yunanistan’a yardım konusunda aldıkları karar sonrasında gönderildiğini yazar. Böyle bir şey
söz konusu değildir ve bu gemi Türk Kızılay Cemiyeti ile Türkiye
Cumhuriyeti devletinin tamamen işgal altındaki yardıma muhtaç
Yunanistan’a yardım etme gayretlerinin bir tezahüründen başka bir
311- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941–1943/9–4. Kızılay Umum Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürü ve Yunanistan
Kızılay delegelerinden Saim İ. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Yüksek Reisliğine gönderilen 26 Ekim 1941 tarih
ve 21474 sayılı yazı.
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şey de değildir. Mazower’a göre geminin finansmanını da söz konusu Yunan örgütü yapmıştır ve Amerika’dan bulunan mali destek
sonrasında geminin Yunanistan’a hareketi söz konusu olabilmiştir.
Aynı durum yabancı basın organlarında da söz konusudur ve bazı
gazeteler bu yardım malzemelerini Türkiye’nin değil İngiltere ve
ABD’nin ortaklaşa temin ederek ve satın alarak gönderdiğini yazmaktadırlar. 312 Şüphesiz böyle bir durum söz konusu değildir ve bu
çalışmanın farklı bölümlerinde bahsedileceği üzere İngiltere yardım etmek bir yana uyguladığı ambargoyla Yunan halkının aç kalmasında, açlıktan ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybetmesinde
en büyük sorumlu olarak değerlendirilmelidir. Bu noktada geminin
karşısına bürokratik engellemeler çıktığından gemi Ekim 1941 tarihine kadar sefere çıkamaz. Bu noktada ilginç bir husus ise geminin ilk seferine çıkmasından evvel liman idaresi tarafından yapılan
kontrol ve denetimlerde “Sefer teçhizatına maliktir.”313 denilerek
geminin yola çıkmasına müsaade edilmesine rağmen gemide en acil
ihtiyaçlardan birisi olan telsiz yanında “en iptidai ilaç ve pansumanlardan bile arî bulunduğu”314 tespit edilir. Türkiye’nin kara gün dostu olarak Yunanistan’ın yardımına koşması ve Kurtuluş vapuruyla
yardım malzemelerini götürmeye başlaması sadece Yunanistan’da
değil Türkiye’de de sevinç ve coşkuyla karşılanır. Örneğin geminin İstanbul’dan ayrılmasının ardından Marmara’da seyir halindeyken karşılaştığı bütün Adalar ve Boğaziçi gemileri sirenlerini
çalmak suretiyle Kurtuluş’u selamlarlarken gemilerdeki insanlar da
mendiller sallamak suretiyle Türkiye’den Yunanistan’a dostluk ve
iyilikler götürmeleri temennisinde bulunurlar. Geminin Pire limanına varışı sonrasında karşılaştığı manzara ise Türkiye’de yaşanı312- Schenectady Gazette, 21 Kasım 1941.
313- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941–1943/9–4. Kızılay Umum Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürü ve Yunanistan
Kızılay delegelerinden Saim İ. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Yüksek Reisliğine gönderilen 31 Kasım 1941 tarih
ve 2 sayılı yazı.
314- Bu durum geminin ikinci seferi sırasında fırtına nedeniyle geminin Çanakkale’ye dönüşü esnasında kendisini
çok kritik bir şekilde gösterecektir.
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landan çok daha coşkuludur. Alman işgali altındaki ülkede, Alman
işgal kuvvetlerinin denetim ve kontrolü altındaki Pire limanına bir
yardım gemisinin gelmesi Alman yetkililer tarafından pek de hoş
karşılanmasa da Yunan vatandaşları bu durumu psikolojik boyutta
moral-motivasyonu arttıracak bir durum olarak da değerlendirirler.
Almanlar tarafından zorla tersanelerde ve askeri tesislerde çalışmaya zorlanan Yunan vatandaşları geminin yanaşmaya başlamasıyla
birlikte Türkçe ve Yunanca olarak ‘Hoş geldiniz.’ diye bağırmaya ve
kasketlerini havaya fırlatmaya başlarlar. Çıplak ayaklı çocukların acı
dolu bakışları ve ağlamaları arasında315 Pire limanına yanaşan gemi
Yunan halkı için hayatta kalabilmenin tek yolu olmuştur artık. 316
İngilizlerin Alman işgalinin başlamasının ardından terk ettikleri ve
çekilirken de bütün akaryakıt depolarını havaya uçurdukları Pire limanında onlarca tahrip olmuş ve batmış geminin kalıntıları söz konusudur. Alman işgal güçleri kendi deniz ulaşımlarını sağlayabilmek
amacıyla yaklaşık 50 balıkadamla bu enkazı kaldırıp kendilerine güvenli bir koridor açmaya çalışırlar. Geminin limana yanaşmasının
ardından sahile çıkan geminin kaptanı ise dükkânların % 80’inin
kapalı olduğunu ve hemen hepsi açlıktan kıvranan Yunanlar tarafından yendiğinden sokaklarda at, eşek, kedi, köpeğe rastlanmadığını,
Atina’nın tam bir “açlar şehri” olduğunu, sokaklarda saldırı ihtimali
çok yüksek olduğundan kadınların pencerelerde boş gözlerle etrafı
gözlediklerini ve dışarı çıkamadıklarını, parkların ve caddelerin ise
terk edilmiş vaziyette olduğunu belirtir. 317
Bu çalışmanın farklı bölümlerinde ayrıntılı olarak aktarıldığı
üzere geminin gündüz seyir halinde olması halinde emniyetini sağlayacağını belirten318 Alman işgal kuvvetleri bu durumu önleyebil315- The Age, 28 Ekim 1941.
316- The Canberra Times, 28 Ekim 1941.
317- A.g.g., 28 Ekim 1941.
318- Aynı habere göre gemi Yunanistan’daki İngiliz esirleri için de yardım malzemesi taşıyacaktır. The Mercury
Autralia, 7 Ekim 1941.
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mek ve gerek Yunan gerekse Türk gemi personeli üzerinde psikolojik
baskı unsuru oluşturabilmek gayesiyle geminin limana girmesi, limanda güvenli bir iskeleye yanaşıp demir atması ve getirdiği yardım
malzemesini tahliye etmesi aşamasında akla gelebilecek her türlü
zorluğu çıkarırlar. Örneğin Kurtuluş ve daha sonraki dönemde diğer Türk gemilerinin mayın ve torpil tehlikesine karşı limana girişi
engelleyen çelik ağların dışında tutulması, geminin yanaşabileceği
bir iskele verilmemesi, bölgeye hava ve deniz saldırılarının olduğu
dönemlerde geminin saldırılara açık alanlarda kalmaya zorlanması, yardım malzemelerinin boşaltılması sürecinin kasten uzatılarak
özellikle yiyeceklerin bozulmasına sebep olmak ve arpa, buğday,
baklagiller gibi hububatın askeri güvenlik bahane edilerek çuvallardan boşaltılması ve bütün bu ürünlerin birbirine karışarak kullanılamaz hale getirilmesi bu sıkıntılar ve güçlükler arasında sayılabilir.
Gemi personeli ise yapılan bu seferin ardından günde en az 50 acil
yardım çağrısı alınan; ancak Kızılhaç yardımları ulaştığında artık
açlıktan ölen insanlarla karşılaşıldığı için yapacak bir şey kalmayan
Atina’da olduğu üzere319 Yunanistan’daki durumun gittikçe daha da
kötüye gitmekte olduğunu, bir deri bir kemik görüntüleriyle iskeleti
andıran insanların vahşi köpeklerle çöplüklerde yiyecek bulabilmek
için mücadele ettiklerini, Pire ve Atina’daki her iki kişiden birisinin
temizlik şartları ve sabun yokluğundan tehlikeli deri hastalıklarına
yakalandığını ve durumun 1938 yılında Barselona’da yaşananlara
benzediğini belirtir. 320 Açıklamalara göre ülkenin kuzey batısındaki
İtalyanlar ise daha sonraki süreçte Yunan nefretini azaltmak ve bölgeyi daha sonra Arnavutlara vermek gayesinde olduklarından Yunanlara nispeten daha iyi davranmakta ve onlara gıda yardımında
bulunmaktadır. 321 Bu durum daha sonraki süreçte de aynı şekilde
devam eder ve Yunanlar yaşadıkları açlık trajedisinin sorumlusu
319- Schenectady Gazette, 21 Kasım 1941.
320- The Mercury Australia, 24 Kasım 1941.
321- A.g.g., 24 Kasım 1941.
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olarak Almanları görür ve onlara olan nefretleri her geçen gün artarken İtalyanları bu kategorinin dışında tutarlar. 322 Kurtuluş gemisinin Yunanistan’a başlattığı yardım faaliyetleri ülke içinde de çok
yakından takip edilmektedir;323
“Kurtuluş vapuru bundan haftalarca evvel Sirkeci’den buğday,
nohut, fasulye ve küçük çocuklar için süt tozu, nişasta yükleyerek gece
karanlığında Yunanistan halkına sunacaktı. Harp, ateş, torpil, denizaltı ve nihayet fırtına Ege Denizi’ni altüst ederken bu küçük tekne Türk
milletinin dişinden tırnağından arttırdıklarını kardeş bir memlekete,
yardım, muhabbet ve şefkatini taşıyordu. O zaman ‘Kim bilir görünmez
kaza, belki de bu giden gemiyi bir daha göremeyeceğiz.’ diyenler vardı.
Günlerce gazetelerde Kurtuluş’un kurtuluş haberini bekledik. Pire’ye
hareketinden beri ondan bir haber gelmemişti. Bunun içindir ki geminin
İstanbul’a döndüğü gün ilk işim Yunanistan’a Kızılay yardımı götüren
kahraman Türk çocuklarını arayıp bulmak oldu. Atıldıkları bu tehlikeli
seyahatten hiçbir korku izi taşımayan bu kahramanların ağızlarından
tevazu ve fedakârlığın numunesini gösteren kelimelerden başka bir şey
alamadım.
‘Bildiğiniz gibi’ dediler, ‘1 Teşrinin 13. günü İstanbul’dan hareket ettik. Hareketimizden 2 gün sonra Pire limanına vardık. Vapurumuz bize
verilen rotayı takip ediyor ve geceleri ancak 7-8 mil yol alıyorduk. Yollarda emniyetimizi ihlal edecek bir hadise olmadı.’ Mürettebattan biri bu
izahatı kâfi bulmayarak atıldı; ‘Pire’ye vardığmız gün halk büyük bir
ekmek sıkıntısı içindeymiş. Gemiyi heyecanla karşıladılar. Polis etrafı
kordonla çevirmeseydi gemiye hücum edip bütün yiyecekleri yağma edeceklerdi. Bereket her şey intizam altındaydı.’ dedi. Bu denizci anlatmaya
şöyle devam etti; ‘Götürdüğümüz eşyayı sırtlarında taşıyan hamallar
sevinçten hüngür hüngür ağlıyorlardı. Yiyecekleri orada Kızılhaç’a devrettik. Tevziatı o yaptı. Yunanlar kendilerine Türk milletinin en müşkül
322- Toledo Blade, 2 Şubat 1942.
323- Ulus, 18 Kasım 1941.
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bir devrede yaptığı bu iyiliği unutmayacaklarını söylüyor ve mütemadiyen lehimize tezahürat yapıyorlardı.’ Pire’nin ileri gelenlerinden birkaç
zat geminin resmini aldıktan sonra bize dönerek ‘Bu geminin büyük boy
bir resmini yaptıracak ve Pire’nin büyük meydanlarından birine koyacağız.’ dedi. Bir diğeri şapkasını çıkararak yanıma yaklaştı ve şunları söyledi; ‘Türk milletinin dost Yunanistan’a yaptığı bu ufak gibi gözüken büyük yardımı iki memleket arasında olduğu kadar bütün dünyada takdir
ve hayranlıkla karşılanmıştır. Yaptığınız fedakârlığın semeresini kat kat
fazlasıyla elde etmiş bulunuyorsunuz.’ Bu kahraman denizcilerimize
söyleyecek bir kelime bulamadım. Yalnız ayrılırken ‘Kızılay’a teşekkür
ettiğimiz kadar size de kahramanlığınızdan dolayı teşekkür etmek bir
borçtur.’ dedim. Onlar ısrarla reddederek ‘Teşekkür ne demek? O bizim
vazifemizdir.’ dediler.”
Kurtuluş gemisiyle Yunanistan’a gıda maddeleri gönderilmeye
başlanmasının ardından Alman İşgal Kuvvetleri güdümünde hareket eden Yunanistan hükümeti adına Alman işgal güçlerinin kuklası durumunda olan ve Yunanistan’ın 21 Nisan 1941’de Almanlara
teslim olmasına neden olan anlaşmaya imza atan Nazilerin kurduğu
sözde Yunan hükümetinin başı General Çolakoğlu da bir açıklama
yapar ve Yunanların şükran duygularını ifade eder;324
Halkın felaketini hafifletmeğe ve ırkımızı şiddetli ızdıraplardan
kurtarmağa matuf olan çetin ve gözyaşlı gayretler alanında ve benlik, tamah hırslarının karanlık havası içinde bir Ella-Türk Grubu,
yani Elenlerle Türklerden mürekkep olup işgal kuvvetlerinin de nezdinde bir mümessil bulundurduğu kurum Türkiye’den yurdumuza
erzak getirmeğe çalışarak felaket içindeki yurttaşlara tesanüt ve kardeş şefkati duygularının nur saçan örneği gibi yükselmektedir.
Ella-Türk’ün murahhassı sıfatıyla ziyaretime gelen bir Elen ile
bir Alman şirketlerinin bu sıralarda kâr peşinden koşmasını Yuna324- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941–1943/9–4. TC Atina-Pire Başkonsolosluğu tarafından Kızılay Umum
Müdürlüğüne gönderilen İlk kanun 1941 tarihli ve 667/265 sayılı yazı.
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nistan halkına ihanet olduğunu söyledikten sonra kâr elde edildiği
takdirde bu kazancı Yunanistan Kızılhaç Cemiyeti vasıtasıyla yoksullara tahsis etmeğe karar verdiklerini bildirerek kazanç miktarının tayini ile Kızılhaç’a verilmesi muamelelerinin yapılmasına nezaret etmek üzere hükümet tarafından şirket nezdinde bir komiser
bulundurulmasını dilediler.
Elen-Türk, Türkiye’den memleketimize yiyecek gelmesi için pek
ziyade gayret sarf etmekte ise de Yunanistan’ın pek ziyade buhran
geçirdiği bu sıralarda şirket ticaret kastıyla menfaat peşinde koşmayı istemediğinden hükümetin emrine alınarak bir nevi resmi daire
gibi işlemek istediklerini beyan etmişlerdir. Bu münasebetle Türkiye makamatınca halkımızın zaruretinin tehvini işine alaka gösterildiğini, bizim için sevgi duyguları izhar edildiğini öğrenerek derinden mütehassıs oldum. Sefalet ve felaket içinde, pek elim surette
ezilmekte olan ahalimizin duygularının tercümanı olarak namuslu
Elen vatandaşlarımıza ve vatanımızın büyük dostlarına minnettarlıkla dolu meserret ve teşekkürlerimi takdim ederim.
1821 kıyamında ve bu tarihten sonra Elenler nasıl vatanın ihtiyaçlarına kendi varlıklarını birbirleriyle yarışarak yetiştirmiş ve
feda etmişlerse şimdi de Elen-Türk’e mensup olan Elenler öylece bu
ananeyi devam ettiriyorlar.
Vakit gelir, Yunanistan da hem fedakâr evladına istihkakları olan
ecir ve mükâfatı verir hem de yabancı dostlarının şerefine gayretlerde bulunabilir. Ella-Türk’ün murahhassı ile Alman mümessilinin
gayretiyle Türkiye’den ve Bulgaristan’dan büyük mikyasta erzak
getirilmesi temin olunduğu gibi, Romanya ve Yugoslavya’dan erzak
getirilmesine çalışıldığını beyan ederim.”
Konuyla ilgili olarak Atina-Pire Başkonsolosu ise burada söz
konusu edilen Ella-Türk murahhassının Bakkalbaşı isimli kimse olduğunu, Alman mümessilinin de Starker olduğunu belirtir. Başkon-
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solos aynı yazısında İstanbul’dan Pire’ye yardım getirmekte olan
300 tonluk iki gemiden birinin Marmara Denizi’nde fırtına sonucu
battığı yönünde haberler alındığını belirtir325 ve “Bu haber doğru
ise milyonlarca insanın açlıktan kıvrandığı yeryüzünün bu felaketli
günlerinde 300.000 kiloluk yiyecek maddelerinin kaybolması acınacak bir haldir.” der. Açlık tehlikesini yakından yaşamaya başlayan
Yunanistan’a bu mevsimde küçük tonajlı gemilerle yapılacak yardım
girişimlerinin sıkıntı yaratacağını ve bu gemilerin batma tehlikesiyle her zaman baş başa olduğunu belirten başkonsolos bu işler için
1.000-1.200 tonluk nispeten daha büyük gemilerin kullanılmasını
ister. Başkonsolos yardım faaliyetlerinde kullanılacak Türk gemileri ve Ella-Türk şirketinin kazanç peşinde koşmadan yardım girişiminde bulunması sırasında kullanılacak Türk gemilerinin İngilizler
ve Almanlar tarafından saldırıya maruz kalmayacakları yönünde
görüş alındığını, Yunanistan’da “işimize yarayacak kimyevi ve sair
maddeler” bulunabileceğini, ithalat imkânı neredeyse kalmamış bu
ülkeyle Türk bandıralı gemilerle yapılacak faaliyetlerin işleri kolaylaştıracağını ve başka faydalar sağlayacağını da sözlerine ekler;326
“1- Ege Denizi’nde Türk bayrağı altında ticaret gemilerinin işlemesi;
istikbalde Ege Denizi ile Doğu Akdeniz’in hâkimiyeti Türklere geçmelidir ve geçecektir. Bir, iki vapurumuzun şimdiden bu havalideki yabancı
limanlara yük taşımaları müstakbel inkişaflara bir temel olur.
2- Türkiye ihracat malları Türk bayrağını taşıyan vapurlarla ihraç
edilmiş olacağı gibi, hariçten Türkiye’ye getirilen malların da tekrar ihracı (réexportation) Türk vapurlarıyla olur. Türkiye’ye vuku bulacak ithalat da bu suretle ve hiç olmazsa buralar için Türk bayrağına geçer. Bu
yüzden bütün nakil vasıtalarımız, vapurcularımız, birçok işçi, gemici,
sandalcı, hamal ve saire iyi kazançlar elde ederler.
325- Yabancı basın organlarında battığı bildirilen Türk gemisi bu olabilir; ancak söz konusu gazeteler gemiden
1942 yılında bahsetmektedirler. The Evening Independent, 10 Ağustos 1942.
326- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941–1943/9–4. TC Atina-Pire Başkonsolosluğu tarafından Kızılay Umum
Müdürlüğüne gönderilen İlk kanun 1941 tarihli ve 667/265 sayılı yazı.
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3- Bu havali ahalisi üzerinde esasen günden güne artmakta olan manevi nüfuzumuz bir kat daha artar. Bütün bu maruzatım Yunanistan’a
gönderilecek olan erzakın işgal kuvvetleri nef ’ine değil, ancak münhasıran muhtaç Yunanistan halkına maliyet fiyatı üzerinden dağıtılacağına
muhariplerce kanaat getirilerek bunları taşıyacak olan vapurun kati masuniyeti temin edildiği takdirde varit olabilir ve dikkat bakımına alınabilir. Aksi halde yalnız milli ve iktisadi menfaatimiz adına vaki olan bu
naçizane maruzatımın yapılmamış gibi telakki buyrulmasını dilerim.”
Aynı günlerde Salibi Ahmer Beynelmilel (Uluslararası Kızılhaç)
Heyeti Yunanistan Temsilciliği de ülkede olup bitenler konusunda
bir basın açıklaması yapar;327
“Amerika’da insaniyetperver teşkillerin cömert teberruatı sayesinde
Yunan halkının ihtiyacatına tahsis edilmek üzere vasi miktarda erzak
satın alınabilmiştir. Alakadar devletlerin nezaketen gösterdikleri muvafakat ve Salibi Ahmer Beynelmilel Heyeti’yle Kızılay Cemiyeti’nin
koordinasyonlu mesai ve gayretleriyle 50.000 ton erzak Türkiye’den
tedarik edilerek ceste ceste Yunanistan’a gönderilebilecektir. Alakadar
devletlerin sahabeti ve Kızılay bayrağının saye-i himayesi altında seyrüsefer eylemek ve Pire’ye vürudunda mallar Salibi Ahmer Beynelmilel
Milli Heyeti’nin Yunanistan Mümessilliğine teslim edilmek üzere mevzubahis erzak sureti mahsusada isticar edilmiş vapurlarla Yunanistan’a
gönderilecektir.
Mezkûr erzak işleri Beynelmilel ve Yunan Salibi Ahmer Cemiyetlerinin himmetiyle idare ve parasız tevzi işleri sözü geçen mümessillik ve Elen
Salibi Ahmer Cemiyetinin tensiplerine ve işgal kuvvetlerinin muvafakatine müsteniden teşkil edilmiş olan komisyonu mahsusa tevdi olunmuştur.
İlk posta olmak üzere Kurtuluş vapuruyla Pire’ye 1.100 ton vürut
etmiştir. Bu ay nihayetinde ikinci posta olarak vüruduna intizar olunan
327- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Proia gazetesinin 26 İlkteşrin 1941 tarihli sayısından aktaran AtinaPire Başkonsolosluğunun Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi’ne gönderdiği 18 İkinci kanun 1942 tarih ve 215/157
sayılı resmi yazısı.
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mezkûr Kurtuluş vapuru ile bu sefer gelecek olan yük başşehir ile mülhakatın ihtiyacına tahsis olunacaktır. Teslim olunmuş olan mallar ihtiyacatı hayli müddet temin edebilecek miktarda İdare ve Tevzii Komisyonu
canibinden hastanelere ve eytamhanelere ve umumiyet itibarıyla Müessesatı Hayriye ve halk ve fabrika ve sair teşkilat maidelerine ve baladaki
miktara nispetle adalara ve mülhakata tahsis edilmiştir.
Atina ve Pire kasabalarına 175.500 okka fasulye ile 175.500 okka
nohut, yani minhaysül mecmu 425 ton erzak tahsis olunmuş ve bu mallar kararlaştırılacak gün nüfus başına 100’er dirhem itibarıyla şahsi
vesikanın 6 numaralı kuponuna bedel, bakkal dükkânları marifetiyle
parasız verilecektir. Atina ve Pire şehirlerine tahsis edilmiş olan erzak
miktarı şahsi vesika üzerine yürütülen hesabın gösterdiği sayıya göre kifayeti surette muhakkak olduğundan izdihama mahal olmadığı beyan
ve intizama riayet ahaliden sureti mahsusada rica olunur.
Parasız verilmesi lazım olan bu mallara karşı bedel istenmesi ihtimali de nazarı itibara alınarak bu ihtimali önlemek için İdare ve Tevzii Komisyonu kontrol memurları tevzii mahallerinde erzak paylarının
alakadarına yolunda teslimine nezaret edeceklerdir. İlk postayla gelmiş
olan erzakın vapurdan kabz ve tesellüm ve tevzii merakizine nakil ve
teslim masrafı tavizen Elen Salibi Ahmer Cemiyeti tarafından tesviye
edilmiş olduğundan bu mesarifin hesabı kapatılmak ve ileride gelecek
olan partilerde de bu işler bu siyak üzerinde görülmesi temin edilmek
üzere parasız erzak alacak olanlardan hal ve vakti müsait olanlar tarafından Elen Salibi Ahmer Cemiyeti namına gönüllerinden kopacak
miktarın maalmemnuniye kabul edileceğini İdare ve Tevzii Komisyonu
arz ve beyan etmektedir.
Bu yoldaki teberruat İdare ve Tevzii Heyeti nam ve hesabına Elen
Salibi Ahmer Cemiyeti’nin Solon Caddesi’nde 39 numarada kâin olan
veznesine tevdi olunabilir. Bu emri hayre matuf olan teberruatla mecbur
ve muttasıf oldukları asalet ve evsafı hamide ve insaniyetperverliklerinin measirini minettarile karşılamış olan Elen Salibi Ahmer Cemiyeti
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cümleten bu zevata ve Salibi Ahmer’in Beynelmilel Heyeti’ne ve Türkiye
Kızılay Cemiyeti’ne alakadar olan devletlere, velhasıl erzak irsali hususunda sahabeti ve himmeti sepk etmiş veya bir suretle teshilat göstermiş
olanlara en derin saygılarıyla arzı şükran ve minnettarı eylemeği vazife
addetmektedir.”
Bu dönemde gerek Türkiye’nin yardım faaliyetlerini görmek gerekse Kızılay ve Kızılhaç teşkilatlarıyla irtibatı sağlamak amacıyla
Yunanistan’ı işgal altında tutan Almanya ve İtalya’nın Kızılhaç temsilcileri de Atina’da görev yapmaktadır. Alman Kızılhaç temsilcisi
Doktor Binbaşı Hortmann burada Kızılhaç tarafından yapılan bütün
toplantılara eksiksiz katılırken İtalyan delegesi Guglietmo Anno ise
uzun süreden beri hasta olduğundan bu toplantılara ve faaliyetlere iştirak etmemekte ve Atina’da kaldığı King George otelinden dışarıya
pek çıkmamaktadır.328 Nazilerin kurdurduğu kukla Yunan hükümeti
ise ülkenin yaşadığı bu olağanüstü dönemi atlatmada ve açlık tehlikesini ortadan kaldırma konusunda son derece isteksiz ve gönülsüz
davranmakta, adeta Nazilerin dümen suyunda hareket etmektedir.
Yunanistan’da yaşanılan durum ve özellikle bu ülkedeki Türklerin
çektikleri sıkıntıları “Atina ve civarında mukim bulunan vatandaşlarımızın durumları son günlerde bir kat daha kötüleşmiştir. 5–6 günden
beri halka ekmek tevzii edilmemektedir. Pirinç, un, fasulye, sade ve zeytinyağı gibi lüzumlu maddelerin serbestçe satışı men edilmiştir. Ancak
bunlardan bir dirhem bile halka verildiği yoktur. Bunları kara çarşıda
bulmak kabilse de fiyatları akıllara hayret verecek kadar yüksektir. Burada bulunan Alman ve İtalyan tebaasının bizim halkevlerimiz gibi muntazam teşkilleri vardır. Kendilerine ecnebi devletler mümessilleri gibi
erzak verilmektedir. Ayrıca Almanya ve İtalya’dan cemiyetleri namına
yiyecek, içecek ve giyecek maddeleri gelmekte ve mal oldukları fiyata kendilerine dağıtılmaktadır…” diyerek dile getiren Türkiye’nin Atina-Pire Başkonsolosluğu tarafından hazırlanan bir rapor da aynı dönemde
328- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi S. İ. Umar tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 25 Aralık 1941 tarihli ve 5 sayılı yazı.
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Hariciye Vekâleti’ne ulaştırılır. 329 Aynı raporda belirtildiğine göre
savaş öncesinde Atina’da yaşayan yabancıların neredeyse hemen tamamı ülkeyi terk etmiş durumdadır ve Yunanistan’ın başkentinde
kalan yabancılar arasında 200 kadar da İsviçreli bulunmaktadır. Rapora göre bu İsviçrelilerin Atina’da bir cemiyetleri söz konusudur ve
İsviçre hükümeti bu defa buradaki sefaretleri vasıtasıyla kendilerine
dağıtılmak üzere bir vagon erzak göndermiştir. Ayrıca Atina’da yaşamakta olan İngilizler ve Amerikalıların çoğu da ülkeyi terk etmiş
durumdadır. Şehirdeki Roman, Bulgar, İspanyol, Macar, Belçikalı ve
Danimarkalı yabancıların sayısı ise artık sınırlı olup bunlar da kendi
sefaret veya konsolosluklarından az çok yardım görmektedirler;330
“…Miktarları binlere varan Türk vatandaşlarına bakmak ise maddeten imkânsızdır. Bu sene konsolosluğumuza iane ve iaşe tahsisatı verilmemiş olup verilse bile bununla büyük bir iş yapmak imkânı yoktur.
Vatandaşlarımız açtırlar ve bunların hemen imdatlarına yetişilmezse
bir kısmının öleceğine katiyen şüphe yoktur.
Her ne kadar Kurtuluş vapuru ile bazı vatandaşlarımıza bir miktar erzak gelmişse de tebaadan her şahsın İstanbul’dan kendisine erzak
gönderebilecek adamı bulunmayabilir. Sonra münferit erzak nakliyatı
pek çok suiistimallere müsaittir.
Bu hususta birkaç misal de zikredilebilir. Her türlü fırsatlardan
istifade etmesini pekiyi bilen kimseler için Kurtuluş’un her seferinde
İstanbul’dan birçok erzak gelebilir. Öte yandan hakikaten hasta, muhtaç, alil, ihtiyar birçokları sırf İstanbul’da becerikli ve paralı yakınları
veya tanıdıkları olmadığından yahut olan bile onlara mektup gönderemediklerinden burada sefalet içinde kalırlar. Buna nazaran vatandaşlarımızın sefaletten, ölümden kurtarılmaları için atideki hususatın yapılmasına lüzum olduğu kanaatinde bulunduğumu arz eylerim;
329- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Atina-Pire Başkonsolosluğunun Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi’ne
gönderdiği 3 Aralık 1941 tarihli ve 641/259 sayılı resmi yazısı.
330- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Atina-Pire Başkonsolosluğunun Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi’ne
gönderdiği 3 Aralık 1941 tarihli ve 641/259 sayılı resmi yazısı.
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1- Mümkün olduğu kadar çok tebaamızın Türkiye’ye iadeleri. Bunun için boş olarak İstanbul’a avdet eden Kurtuluş’un seyahatinden istifade edilebilir. Bu hususa müsaade olunması için icap eden ecnebi makamlar nezdinde teşebbüslerde bulunulması yüksek reylerine bağlıdır.
Tebaamızın Garbi Trakya’dan geçerek Türkiye’ye gelmeleri de mümkündür. Hatta buradaki Bulgar sefareti de bu hususta hiçbir mani bulunmadığını, yalnız hat üç noktada bozuk olduğundan aktarma yapmak icap edeceğini, ancak bu yoldan Türkiye’ye seyahat edilebilmesi için
Sofya’nın muvafakatini almak lazım geldiğini söylemiş ve hükümetinden bu hususta talimat isteyeceğini de ilave etmiştir. Sofya Elçiliğimizin
bu hususu Bulgar hükümetine dostane bir surette hatırlatmasında bir
mahzur olup olmadığını bilmiyorum.
Bunda hiçbir mahzur olmadığı takdirde Yunanistan’daki Türk vatandaşlarından isteyenlerin ve burada her türlü maişet vasıtalarından
mahrum kalmış bulunanların Garbi Trakya üzerinden Türkiye’ye iadelerine mümanaat olunmaması, bu şekilde bir teşebbüs münasip değilse
sadece ikinci şık olarak Yunanistan’daki Türkiye tebaasından derhal
yurtlarına iade edilmelerine kati lüzum görülenlerin Garbi Trakya’dan
geçmelerine imkân olup olmadığının bildirilmesi Bulgar hükümetinden
istenilebileceği gibi bu iki şıktan tamamen başka ve tensip ve takdir buyrulacak başka bir tarzda da bir teşebbüs yapılabilir.
2- Atina’ya mesela Hilali Ahmer vasıtasıyla Türkiye tebaası için bir
miktar iaşe maddesi gönderilmesi. Buradaki Türk kolonisi, acizlerinin
himayesi altında taazzuv etmek üzeredir. Bu hususta Alman ve İtalyan
makamlarının da muvafakati alınmıştır. Bu bir kulüp, bir iyilik sevenler
birliği olacaktır. Buradaki tebaamızın muteberenından ve zenginlerinden bir idare heyeti bulunacaktır. Bunlar sefalette kalanlara mümkün
olan yardımı yapacaklardır. Hilali Ahmer’in göndereceği erzak işte bu
idare heyeti tarafından başkonsolosluğun sıkı kontrolü ve acizlerinin
nihai tasvibimle en muhtaçlardan başlanılarak imkân derecesinde ve
mevcut zahire nispetinde ve maliyet bedeli mukabilinde tebaamıza tev-
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zii edilir. Bu yolda vücuda getirilecek teşkilatın yalnız maddi sahada değil, bilhassa içtimai, milli bakımlardan ve ayrıca müstakbel inkişaflara
göre de ehemmiyeti olabileceği kanaatinde bulunduğumu arz eder, derin
saygılarımı sunarım.”
13 Ekim 1941 tarihinde ilk seferine çıkan yarım milyon değerindeki gemi bu dönemde Millî Reasürans’a, taşımakta olduğu yiyecek maddeleri ise Güven Sigorta’ya 500.000 liraya sigortalıdır. Üzerine Kızılay’ın dev bir ambleminin çizildiği 331 Kurtuluş vapuruna bu
ilk seferinde 14.400 lira değerinde332 50 ton buğday, pirinç, fasulye,
sıhhî malzeme ve giyim eşyası yüklenir;333
“Buradan ayın 1’inde (1 Ekim 1941) hareket ettiğimizi biliyorsunuz. 2 gün sonra, güzel bir havada geçen bir yolculuktan sonra Pire limanına vardık. Pire’ye vardığımız gün şehir bir ekmek sıkıntısı içerisindeydi. Herkes sağa sola başvurarak yiyecek bir dilim ekmek arıyordu.
Halkın hücumuna uğradık. Polis kordon çevirip halkı zorla uzaklaştırmayı mecbur etti. Rıhtıma yanaştıktan sonra vapurda bulunan yumurta, fasulye, nohut, soğan, çocuklar için hazırlanan pirinç unlarının
çıkarılması süratle yapıldı. Rıhtımda Kızılhaç’ın kamyonları bekliyordu. Çıkarılan mallar bu kamyonlarla icap eden yerlere götürüldü.
Yunanlar bu yardımdan çok memnun oldular. Kurtuluş vapurunun bir
resminin yapılarak Pire’nin en kıymetli bir yerinde muhafaza edileceğini ve Türk milletinin yaptığı bu iyiliği hiçbir zaman unutmayacaklarını
söylediler.”
Kurtuluş vapurunun Yunanistan’a 50 bin ton yiyecek maddesi
götürmek üzere 13 Ekim 1941 tarihinde ilk seferine çıkmasından
hemen sonra İngiltere Büyükelçiliği Türk Dışişleri Bakanlığı’na
gönderdiği bir notada söz konusu geminin konvoy ile hareket etmesi
hâlinde seyahat emniyetinin İngiltere Deniz Kuvvetleri tarafından
331- Ulus, 22 Ocak 1942.
332- 1941 yılı itibarıyla 1 Amerikan Doları 1.32 Türk lirasıdır.
333- Vatan, 25 Ekim 1941.
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mümkün olamayacağını belirtir. Diğer taraftan geminin hangi rotayı izleyerek yolculuk yapacağı ve Pire limanına nasıl geleceği konusunda ilgili ülkeler bilgilendirilmiş olmasına rağmen İngiltere’nin
sadece Kurtuluş gemisinden değil bir konvoydan bahsetmesi akılları karıştırır. Bu arada Beynelmilel Kızılhaç Komitesi yetkilisi Dr.
Junod da Dışişleri Bakanlığı Birinci Daire Umum Müdürü Feridun
Cemal Erkin’e telefonla müracaat ederek vapurun konvoy hâlinde sefere çıkması durumunda Beynelmilel Kızılhaç Cemiyeti’nin
bu işle meşgul olmasının mümkün olamayacağını bildirir. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise gerek Kızılhaç’a ve gerekse İngiltere
Büyükelçiliği’ne gönderdikleri yazılarda geminin rotasının plan
üzerinde incelenmesi hâlinde bir konvoyun söz konusu olmadığının
anlaşılacağını, rotanın takip edilmesi sonrasında konvoy ifadesinin
bahis konusu yapıldığı noktanın ise Yunan karasuları dâhilinde ve
Pire limanının ağzında bulunduğunun görüleceğini ve konvoydan
kastedilenin sadece kılavuzluktan ibaret olduğunun kolayca anlaşılacağını belirtirler. 334
İngiltere Kızılhaç Teşkilatı ile Türk Kızılay Teşkilatı arasında
da Yunanistan’a yapılacak yardımlar konusunda bir takım girişimlerde bulunulmuştur. Bu bağlamda bir İngiliz ticaret şirketi tarafından temin edilen tıbbi yardım malzemeleriyle 5 ton kadar yiyecek
maddesi de Kızılay vasıtasıyla Yunanistan’a gönderilir. Öte yandan
“Yunanistan’a gönderilmek üzere İngilizler tarafından mubayaa edilen yiyecek maddelerinin pek fena olduğu, hatta 1938 senesinden
kalma barbunya fasulyesinin sahibi bir diğer Türk tüccarın vapurda etrafına ‘Hikâye kılıklı, öyle bir mal aldılar ki 48 saat kaynasa
yine pişmez, afiyet olsun dostlara.’ dediği lakerdaların kokmuş,
Romanya’ya gitmiş satılmamış, çok kötü olduğunu, soğanların daha
vapurda bitişmeye başladığı, nohudun da aynı kötü cinsten olduğu”
belirtilir ve “bazı tanıdık vatanperverler gelip Akosmanzade İzzet334- BCA.030.10.179.235.10
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tin Ali Vafilerle yaptıkları bu hainane sahtekârlık Türk Kızılay’ının
namını kirletecektir diye hitaplarda bulundukları” belirtilir. 335 Bu
konuyla ilgili olarak İngiliz şirketi tarafından erzakın tesliminde
görevlendirecekleri bir memurları olup olmadığı sorulur ve şirket
yetkilisi Lafonten Kızılay’a gelerek “Karşımızda mubayaayı yapan
Akosmanzade İzzet Bey’dir. Namuslu bir tüccardır.” der ve sahtekârlığa göz yumduklarını da belli eder. Yunanistan’a yapılan neredeyse bütün insanî yardım faaliyetlerinin içinde ise sorumlu olarak
Dışişleri Bakanlığından Feridun Cemal Erkin bulunmaktadır;336
“…1940’da Fransa’nın mağlup olarak savaş dışı kalmasından ve
Dunkerque faciasından sonra, Almanların ellerine geçen on binlerce
Fransız ve İngiliz esirine gıda maddeleri gönderilmek üzere, İngiltere
ve Fransa Büyükelçileri hükümetimizden bu maddelerin sağlanmasını
rica etmişlerdi. Yunanistan’ın Alman orduları tarafından işgali üzerine,
Yunanistan halkına da, aynı suretle gıda maddeleri gönderilmesi ricası tekrarlandı. Savaş durumu dolayısıyla her tarafta darlaşan yiyecek
maddelerinin kıtlığı bu müracaatların gerekçesini izah ediyordu. Hükümetimiz, Dışişlerinde benim başkanlığım altında Bakanlıklar arası (Ticaret-Gümrük-Ulaştırma) bir komisyon teşkil etti. İşe başladık. Ticaret
Bakanlığınca verilen lisanslarla Fransız ve İngilizlere sağlanan gıda paketleri sefaretlere teslim ediliyor ve onlar sevkini kendi imkânlarıyla yapıyordu. Memleketimizde de çok darlaşan bu maddelerin tedariki bize
ve özellikle bana büyük zorluklar yüklüyordu.
Yunanistan’a gönderilecek paketler bir de ulaştırma, yani gemi bulma sorununu ortaya çıkartmıştı. Ulaştırma Bakanlığı, Kurtuluş gemimizi bu ile bağladı. Taşıma meselesinin şahsen beni ne kadar yorduğunu
ve sıktığını tarif edemem. Kurtuluş’un İstanbul’dan ayrıldıktan sonra
Adalar Denizi’nden Pire’ye gitmesi için evvela Almanlardan hamulenin
Yunanistan’a girmesi izni, bundan sonra da gemi rotası için Alman, İtal335- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Umumi Merkez
Yüksek Riyasetine gönderilen 14 Ekim 1941 tarih ve 517 sayılı yazı.
336- Feridun Cemal Erkin, Dışişlerinde 34 Yıl Anılar Yorumlar, Cilt I, Türk Tarih Kurumu Yay., 1980, s.129–130.
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yan ve İngiliz Akdeniz donanmaları tarafından verilecek rota ve sefer
müsaadesi sağlanması gerekiyordu.
Çok defa üç izinden biri veya ikisi verilmiyor, o zaman hareket tarih ve saati için yeniden müracaat gerekiyordu. Ara sıra daha heyecanlı
durumlar da karşıma çıkmaktaydı. Geminin hareket zamanı ve rotası
kabul edildikten sonra son anda, hatta bazen geceleri uykudan uyandırılarak bana filan hükümetin seyahat saatini değiştirmek istediği bildiriliyor ve gemi acele durdurularak bütün muameleye yeniden ve baştan
başlanması gerekiyordu.
Bu hal yalnız Yunanistan’da aç halkın sabrını yitirmekle kalmıyor,
işin insanî mahiyeti dolayısıyla da her erteleme, doğuracağı ıstıraplar bakımından beni vicdan azabına sokuyordu. Kurtuluş gemisi, bu sözcüğün
yaşanılan şartlar içinde kazandığı anlam dolayısıyla Yunanistan’da gerçek kurtuluşa simge sayıldığını Yunan sefiri bana söylemişti. Ne yazık ki
Kurtuluş gemisi bir seferinde kazaya uğrayarak battı. Gereken teşebbüslere girişerek aynı hizmet için ikinci bir gemi temin ettik. Yunanistan’ın
işgalden kurtulmasından sonra, Pire Belediye Başkanı’ndan çok sıcak
bir teşekkür mektubu aldık. Sakız Metropolü de içli bir mektupta insanî
gayretlerimden dolayı beni takdir ettiğini bildirdi. Nihayet Yunan hükümeti Phenix nişanının büyük kordonunu hediye etti. Bu çeşit insanî hizmetlerin asıl gerçek ödülünü hizmetin kendisi sağlıyor. Zamanın İngiltere Sefiresi Lady Hugessen İngiltere’de çekildiği köşede şimdiye kadar
hep benim için dua ediyor, gayretlerimi övüyormuş. Hatta bir süre evvel
kocasının vefatı üzerine yolladığım taziye mektubuna teşekkür ederken,
yine İngiliz esirleri için yaptığım hizmetleri daima şükranla anacağını
bildiriyordu.”
Yunanistan’daki bu gelişmelere paralel olarak Türkiye’den gemiyle ayrıca Türkiye’de yaşayan Yunan asıllı vatandaşların, Balkan
Etibba Birliği Türk Komitesi, Kızılhaç Komitesi tarafından hazırlanan yardım paketleri de götürülür. 337 Bu ilk seferde gemiyle ilk gi337- Kızılay dergisi, Şubat 1942, Sayı 2, Ankara
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denler arasında Uluslararası Kızılhaç yetkililerinin yanı sıra Türk
Kızılay’ı Fevkalade Delegesi olarak Kurtuluş vapuru ile Yunanistan
seferlerine çıkacak ve binlerce ton yiyecek maddesini Yunan Kızılhaç Teşkilatı’na teslim etmeye memur edilen” Kızılay yetkilileri
Saim Umar, Feridun Demokan da bulunmaktadır. 338 Daha sonraki
günlerde Yunanistan’da tam bir kahraman olarak kabul edilecek
olan ve Yunanistan devleti tarafından büyük onur nişanı ile ödüllendirilen Feridun Demokan ise Yunanistan’ yardım faaliyetleri kapsamında Kızılay delegesi olmasıyla ilgili olarak “Büyük Kumar” olarak
nitelendirdiği kendi anılarında şunları anlatır;339
“Sene 1941, Yunanistan Alman ve İtalyan ordularının işgalinde.
Türkiye Balkan Anlaşması ile Yunanistan’ın müttefiki; ancak müttefik
devletlerin menfaatlerine uyarak tarafsızlığını muhafaza etmekteydi.
Fakat Trakya tarafından gelebilecek Alman blitzini de beklemekteydi.
Yunanistan o tarihlerde yiyecek ihtiyacının en büyük kısmını dış memleketlerden tedarik etmekteydi. İşgal altına girince ve yollar kapanınca
bütün memlekette büyük bir yiyecek kıtlığı başladı. İşgal orduları mevcut yiyeceklere de el koymuş, hatta bostanlara ve evlerin bahçelerine
varıncaya kadar nöbetçiler dikilmiş, bütün taze sebze ve meyvelerden
mahrum edilen halk her gün artan korkunç bir açlığa mahkûm edilmişti. Halkın elinden koparılan taze sebze ve meyveler her sabah şafakta Hassani-şimdiki Ellinikon- ve Tatoy havaalanlarından kalkan
yüzlerce askeri nakliye uçağıyla Afrika’da dövüşen African Corps’a
gönderiliyordu. 340
338- Seçil Karal Akgün, Murat Uluğtekin, Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a, Cilt II, Ankara, 2001, s. 81
339- KGMA, Feridun Demokan Özel Arşivi, D.1.
340- Yunanistan’ın kendi ihtiyacı için ithal ettiği veya ürettiği tarım ürünlerinin Afrika başta olmak üzere
çeşitli bölgelerdeki Alman ve İtalyan askeri güçlerine gönderildiği dönemin yabancı basın organlarına da aynı
şekilde yansır ve örneğin Life dergisi Almanların bu yaklaşımını aç karınca ordusunun ülkeyi bir deri bir kemik
bırakmasına benzetir. İthal tarım ürünlerinin, daha olgunlaşmamış yeşil Yunan domateslerinin, kurutulmuş
gıdaların, sebze ve meyvelerin, et ürünlerinin neredeyse tamamı Alman birliklerince karşılığı olmayan paralarla
sözde satın alınmaktadır. Alman işgal kuvvetleri de iki ay içerisinde karşılığı olmayan değersiz Alman Markları
ödeyerek binlerce giyecek malzemesi satın alır ve böylece Yunanların ellerinde ne var ne yoksa ele geçirilmiş olur.
Ayrıntılı bilgi için bkz. Life, 8 Şubat 1942.
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Okullar kapanmış, hastanelerdeki hastalara, yetimhanelerdeki
çocuklara süt ve yiyecek bulunamaz olmuş, sokaklarda açlıktan ölenler kamyonlara konuluyor, Pire mezarlıklarında açılan fos komünlere
gömülüp üzerlerine kireç dökülüyordu. Şehirde kedi ve köpek bile kalmamıştı. Bu korkunç facianın haberleri işgal kumandanlığının aldığı
tedbirlere rağmen Yunanistan’ın komşusu Türkiye’ye sızıyordu. Türk
halkı ve hükümeti kendi memleketlerinin içinde bulunduğu kritik duruma rağmen tarihi düşmanı fakat o günlerin müttefiki olan Yunanistan’a
yardım yollarını arıyordu. Türkiye’de de durum pek parlak değildi. Türk
ordusu tamamen seferber edilmiş, nakil vasıtalarına el konulmuş, yiyecek maddeleri karneye bağlanmış ve her an gelmesi beklenen Alman saldırısına milletçe dayanmaya kararlı bulunuyordu. İşte bu şartlar mevcutken Kızılay ve Beynelmilel Kızılhaç’ın aracılığıyla Türkiye, İngiltere,
Almanya ve İtalya arasında bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya uyarak
Türkiye Yunanistan’a kendisinde bile kıt bulunan yiyecek maddelerinden binlerce tonunu verecek, üste de bunları askeri nakliyata ayırdığı
vapurlardan biriyle Pire’ye gönderecekti.
Dünya anlaşmalar tarihinde özel bir yeri olan bu anlaşmanın o nazik devrede işlemi ile meşgul olan zat Türk hariciyesinin mümtaz bir
uzvu, sonraları Türkiye’nin Washington Büyükelçisi ve daha sonra da
Hariciye Vekili olan Feridun Cemal Erkin idi. Bu tarihi erzak nakli seferlerini yapacak olan gemi de Yunan işgal tarihinde yer alan Kurtuluş
vapuru idi.
Ailemiz 1912 Balkan Savaşı’ndan sonra Yunanistan kuzeyinde, şimalinde Yanya şehrindeki bütün servet ve emlakini bırakarak Türkiye’ye
hicret etmişti. Dört asır Türk hâkimiyetinde kalan Yanya’da Rumlarla Türkler birbirleriyle kaynaştıkları için oralarda her iki lisan da konuşuluyordu. Bunun için ilk Rumcamı annemden öğrenmiş, sonraları
İstanbul’un tanınmış Galatasaray Lisesi’nde sınıf arkadaşım olan Yuvakim isminde bir Rum çocuğu ile Rumca konuşarak ilerletmiştim. Daha
sonraları üniversiteli, turist ve gazeteci olarak Yunanistan’a yaptığım 15
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seyahatte Rumcam mükemmel bir duruma gelmişti. Elencemin kuvvetli
olduğunu ve Yunanistan’ı çok iyi tanıdığımı kim bilir hangi membalardan haber alan Türk Kızılay’ı yukarıdaki anlaşmaların yürürlüğe girdiği sıralarda İzmir’de bulunduğumu da öğrenmiş ve telgrafla derhal
Ankara’ya gelmemi istemişti.
Türk Kızılay’ı Fevkalade Delegesi olarak Kurtuluş vapuru ile Yunanistan seferlerine çıkacak ve on binlerce ton yiyecek maddelerini Yunan
Kızılhaç teşkilatına teslim etmeye memur ediliyordum. O zamana kadar Kızılay teşkilatıyla hiç bir ilgim yoktu. Bana gönderilen telgrafta
da bu vazifeyi kabul edip etmeyeceğim sorulmamıştı bile. 1940 seneleri Türkiye’de işlerin normal yürüdüğü seneler değildi. Dünya Savaşı
bütün şiddetiyle devam ediyor, bu kritik devrede her Türk vatandaşı
kendisine verilen vazifeyi münakaşasız ve seve seve kabul eder durumda bulunuyordu. Ben zaten Türk ordusunda yedek subaydım ve her an
askeri göreve çağrılmayı bekliyordum. Fakat işgal altındaki bir diyarda
Kızılay namına çalışmayı hatırımdan geçirmiyordum. Telgrafı aldığım
akşam trenle Ankara’ya gelirken birbirinin tamamen zıddı iki vazifeyi
yüklenmem ihtimalinin mevcut olduğunu kendi kendime soruyor fakat
bir türlü hal çaresi bulamıyordum. Geri dönmeme imkân olmayan bir
oldubitti karşısında idim. O günlerde Ankara’da işler baş döndürücü
bir hızla görülüyordu. İki pasaport hazırlanmıştı bile. Bunlardan biri
Türkiye Hariciyesi’nin servis pasaportu, diğeri Beynelmilel Kızılhaç’ın
Türkiye Mümessili Mr. Courvoisier’nin imzasını taşıyan International
Red Cross (Uluslararası Kızılhaç) pasaportu idi.
Ankara o günlerde birbiriyle dövüşen memleketlerin ajanlarının kaynaştığı bir şehirdi. Türk makamlarının uyanıklığı ve çok dikkatle aldığı
tedbirler yüzünden bu ajanların başarılarının çok az olduğunu daha
sonraki hadiseler göstermişti. Pasaportlarımı aldığım gün beni Türk
Hariciye Vekâleti’nden TKA merkezine, İngiliz, İtalyan, Alman ve Yunan büyükelçiliklerine götüren ve nihayet evime bırakan taksi şoförünün
nefes almadan soluğu Evkaf apartmanlarındaki Milli Emniyet Reisliği
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ofislerinde aldığını sonradan öğrenmiştim. Ankara’da türlü dosyalar ve
formaliteler iki günde tamamlanırken İstanbul limanında da Kurtuluş
vapurunun o günlerde altın değerinde olan binlerce ton yiyecek maddesi
yükleniyordu.
Bir iki gün sonra bir akşam güneş İstanbul’un sihirli minarelerinin silueti arkasından Haliç sırtlarında batarken vapurumuz Saray
Burnu’nu dönüyor ve Çanakkale’ye doğru yol alıyordu. Ertesi gün saat
tam 11’de İngiliz, Alman ve İtalyan hava ve deniz kuvvetlerine bildirilen
saatte Çanakkale Boğazı’ndan çıkar çıkmaz üstümüzde Alman Stukaları uçmaya başladı. Vapurumuz dörtlü anlaşmaya uyarak çizilen rotayı takip etmesi icap ettiğinden sarhoş gibi istikamet değiştiriyor, Yunan
adalarının sağından solundan geçerek yoluna devam ediyordu.
On iki saatlik yolu bir buçuk günde aldık. Pire göründüğü zaman
önümüze ve peşimize takılan iki Alman hücumbotunun refakatinde
torpil tarlasından ve liman içindeki gemi leşlerinin arasından geçerek
rıhtımların daha bombalanmamış bir tarafına yanaşabildik. Gemiye
ilk girenler bir Alman deniz albayı, bir üsteğmen ve yirmi kadar bahriye silah endazi oldu. Bunlar liman formalitelerini yapacak ve gemide getirilmiş olması muhtemel muzır evrakı bulmak için gemiyi baştan
aşağı arayacaklardı. Bahriye silah endazileri gemide kâğıt namına ne
buldularsa gazete, dergi ve dosyalar dâhil ne buldularsa salondaki uzun
orta masanın üstüne yığdılar. Bunların zararlı şeyler olmadığını kontrol
heyetine anlatmakla iki saat kadar geçti.
Sonradan Atik sahilleri kontr espiyonaj teşkilatı başkan yardımcısı
olduğunu öğrendiğim kumandan Kremer, benim ve Kızılay’ın emektar
memurlarından yaşlı bir zatın-Saim Umar- aynı akşam Atina’ya gidebileceğimizi söyledi ve evvelden hazırlanmış iki ‘ausgang’ çıkış izin kâğıdı verdi. Yardımcısı ile bizden evvel gemiyi terk ederken ertesi gün kaptan ve çarkçıbaşıdan başka kimsenin dışarı çıkamayacağını nezaketle
fakat kati bir lisanla söyledi. Birazdan biz de birer küçük çanta alıp
çıktık. İri yarı bir Alman bahriyelisinin refakatinde iki üç askeri kontrol

254 Doç. Dr. Ulvi Keser
noktasını geçtik. Saatler geçmiş, etraf zifiri bir ‘blackout/karartma’ içine gömülmüştü. Bombardımanlardan yarı yıkılmış Pire-Atina elektrikli
tren istasyonuna gelebildik. Mahşeri bir kalabalık, kim bilir ne zamandan beri tren bekliyordu. Nihayet itişe kakışa biz de gelen trene bindik.
Birkaç duraktan sonra Omonia Meydanı istasyonunda indik. Bir gedikli başçavuş olan kılavuzumuz bizi Atina Üniversitesi yanındaki Corai
Sokağı’ndaki Athinon Oteli’ne getirdi ve bir nevi teslim tesellüm muamelesi ile otel müdürüne bizi bırakıp gitti. Alman hava subaylarının işgali
altında olan bu otelde bize de iki oda ayrılmıştı.
Ertesi sabah erkenden uyandım. On altıncı defa gelmiş olduğum
Atina’yı gündüz gözüyle görmeyi çok merak ediyordum. Odamın balkonundan üniversite ile Stadium Caddesi arasındaki küçük meydanda
yorgun yorgun yürüyen kimselerle Alman ve İtalyan askerlerini gördüm. Duvar diplerine oturmuş, yaslanmış veya yarı yatmış insanlar bu
facialar şehrinde içimi sızlatan ilk manzara oldu. Telefonun zili çaldı.
Aşağıda birisinin beni beklediğini bildirdiler. İndim. İri yarı, yakışıklı,
sert yüzlü bir zat ile karşılaştım. Kendisini tanıttı. İşgal kuvvetleri kumandanlığından, yani General Altenburg’un karargâhından vazifemi
kolaylaştırmak için mihmandarlığıma verilmiş; Egon Kondumas. Babası Yunan, annesi Alman, Almanya’da doğmuş büyümüş. Berlin Harp
Akademisi mezunu, Birinci Dünya Savaşı’nda binbaşı imiş. Münih’te
Hitler ile meşhur bira toplantısında bulunanlardan ve SS’lerden. Bu bilgilerden bir kısmını daha sonra almıştım. Mihmandarım Yunanca ve
Almancayı ana ve baba dili olarak konuşuyordu. Elence konuştuğumu
belki bilmediği için benimle Fransızca görüşüyordu. Mihmandarlık formülünün ne olduğunu hemen anladım. Bu Yunan melezi Alman bana
nefes aldırmayacaktı. Tabii renk vermedim ve kumandanlığın nazik ilgisine teşekkür ettim ve vazifeme resmi ziyaretlerimi yapmaktan başlayacağımı söyledim.
Otelin önünde büyük bir Mercedes duruyordu. Yunan Kızılhaç Başkanı Zanas’a ait bir araba Şoförün bana verdiği mektupta başkan çok
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nazik bir lisanla benim vazifemin ağır ve yorucu olacağını, bunun için de
Atina’da kalacağım günlerde arabasını bana tahsis etmek istediğini bildiriyor ve ‘Hoş geldiniz.’ diyordu. İşgal tarihinde bir otomobilin ne mühim bir şey olduğunu o günleri orada yaşamış olanlar çok iyi hatırlarlar.
Mihmandarımla arabaya bindik. İlk durağımız Türkiye Başkonsolosluğu idi. Asıl Türk Konsolosluğu Pire’de Türk Limanı ismini taşıyan
şirin bir körfeze bakan bir yerde idi. Limanın altını üstüne getiren büyük
bombardımanda tam bir isabet alan bina harap olmuştu. Atina’daki
büyükelçi o zaman Kahire’ye sığınan Yunan hükümeti nezdindeki vazifesi ile Mısır’da bulunuyordu. Atina’da boş kalan muhteşem sefaret binasına da bu suretle Başkonsolos I. C. Özkaya yerleşmişti. Başkonsolos
beni normal, fakat SS’lerden olduğunu öğrendiği mihmandarımı üstün
bir ilgi ve nezaketle karşıladı. Vazifem hakkında etraflıca bilgi vermeye
çalıştı. Birinci Cihan Savaşı’nda kurmay subay olduğunu, Almanlarla
aynı saflarda dövüştüğünü hararetli surette anlatırken mihmandarımdan sonra başkonsolosun da böyle körü körüne bir Alman dostu çıkmasıyla ileride ne kadar üzülebileceğimi düşünüyordum.
Alman İşgal Kumandanlığı-Komandatura- Vassilis Sophia
Bulvarı’ndaki Amerikan sefaret binasına kurulmuştu. O gün General
Altenburg’u göremedim. Yardımcısı olan bir albay ile konuştuk. Kendisini beklediğimiz salondaki masanın üstünde Ankara’da o zaman çıkan
‘La Turquie Kemalist’ dergisini gördüğüm zaman hayret etmiş, aynı zamanda bu küçük senaryo dolayısıyla da ne kadar göz önünde tutulmaya
başladığımı anlamıştım. Albay da mükemmel Fransızca konuşuyordu.
Çok enteresan fakat uzun olan görüşmemizin detaylarını bu yazıya sığdıramayacağım.
Üçüncü ziyaretimiz Atina Belediye Başkanı Angelos Georgatos’a
oldu. Bundan sonra International Red Cross’un Atina’daki daimi delegeleri Mr. Brunel ve Gredinger’e gittik, onları da alarak Yunan Kızılhaç
merkezine geldik. Çok yaşlı ve muhterem bir zat olan Başkan Zanas ile
Umum Müdür Zevgolis açlık faciasının türlü safhalarını anlata anlata
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bitiremiyorlardı. Durumun ne kadar bilmediğimiz acıklı tarafları vardı? Derhal anladım ki bu büyük açlık bizim Türkiye’den yapabileceğimiz yardım ile giderilebilecek gibi değildi. Burada olan biteni Ankara ve
Londra yoluyla Amerika’ya bildirmek lazımdı. Fakat kuru raporlarla
değil, faciayı gösteren resimlerle bu işi yapmak lazımdı. Hâlbuki I. R.
Cross’un aylardan beri burada bulunan iki delegesi Alman karargâhının kati emirlerine uyarak Cenevre’deki IRC merkezine bir tek resim
bile göndermemişti. Atina’nın en aristokrat mahallesi olan Kolonaki’de
muhteşem binayı hizmetçileri, altlarındaki otomobili ve yüklü maaşlarını feda etmek bahasına General Altenburg’un emrinden dışarı çıkmayı
hiç göze alamıyorlardı.
Ben Atina’da oradan oraya koşarken Pire’de vapurumuz da bir taraftan boşaltılıyordu. Yollarda gördüğüm, etraftan işittiğim olan biten
başka şeyler de öğrenmek istiyordum. Gölgem gibi hep benimle beraber
dolaşan SS’li dostumun (!) şüphelerini üzerime çekmemek için eski gazeteci arkadaşlarımı bile görmeyi daha sonraya bırakıyor, bazıları ile
ancak telefonla konuşmakla iktifa ediyordum. Atina’da kaldığımız beş
gün içinde birçok hastane, yetimhane, halk aşhaneleri ve ev veya sokaklardan toplanan ölülerin gömülmeden evvel konuldukları ilk imdat istasyonlarını gezdim…”
Yardım paketlerinin gemiler vasıtasıyla gönderilmesi sırasında
savaş durumu nedeniyle atanan delegelerin seçiminde azami dikkat
ve itina gösterilirken yolculuk esnasında izleyecekleri davranışlar
açısından da çok sıkı tedbirler alınır. Basın mensuplarıyla konuşmamaları, kendilerine teslim edilen yükten başka hiçbir yük taşımayı
kabul etmemeleri, görüşmelerini sadece resmi kanallar vasıtasıyla
yapmaları, seyahat edilecek vapurun kontrolü, karaya çıkışları, kaptan, tayfa ve yolcularla ilişkilerine kadar uymaları gereken hususlar
kendilerine önceden verilir;341
341- Seçil Karal Akgün, Murat Uluğtekin, a. g. e. , s. 372–373.
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“Bay Ezher Altunova,
Cemiyetimiz tarafından Yunanistan’a muavenet eşyası götürmek
için delege tayin edilmeniz takarrür etmiştir Bu vazife için Ankara’dan
İstanbul’a hareketinizden İstanbul’da vapura rakip olacağınız ana kadar size cemiyetimiz harcırah nizamnamesinin hükümleri dairesinde yol
harçlığı ile maaşınız tutarı üzerinden yevmiye verilecek ve İstanbul’dan
Yunanistan’a hareketinizden itibaren avdetinize kadar da yevmiye (15
lira) tediye edilecektir. Uhdenize tevdi edilen vazifenin, bilhassa ahvali
hazara dolayısıyla nezaketi malum olduğundan zirdeki hususatı fevkalade ehemmiyetle göz önünde tutmanız icap etmektedir.
1- Her ne suretle olursa olsun gazetecilere ve sair gayrı resmi şahsiyetlere beyanatta bulunmaktan sureti katiyede içtinap edilmesi.
2- Yunanistan’a hareket edecek vapurda bulunan muavenet eşyası
ile Yunanistan’da bulunan İngiliz harp esirlerine teslim edilmek üzere
İngiltere’nin memleketimizde mukim Büyükelçiliğinden gönderilebilecek eşya ve Türkiye’de mukim Rumların Yunanistan’daki akrabalarına
gönderecekleri gıda maddeleri kolileri olmak üzere üç kısma ayrıldığından bilhassa bunların sonuncusu üzerinde çok dikkate lüzum olduğu
ve tarafınızdan kontrol edilmemiş hiçbir maddenin kabul edilmemesi.
3- Yunanistan’da bulunduğunuz esnada vazifeniz icabı temasların
yalnız resmi makamlara inhisar ettirilmesi
4- Vapurun her defa Türkiye’ye avdetinde ancak Alman işgal kuvvetleri tarafından gönderilecek eşyadan başka hiçbir şey alınmaması. Aşağıda yazılı, Yunanistan’a iaşe maddeleri nakline memur Kızılay kontrolörü vazifelerine ait talimatname ahkâmına riayet edilmesi
Yunanistan’a iaşe maddeleri nakline memur Kızılay kontrolörleri
vazifelerine ait talimatname:
1- Kontrolörler kaptana resmi makamlardan verilen emirlerin aynen
tatbik edilmesine ve vapura konsmentoda zikredilen malların yüklenmesine nezaret ederler.
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2- Kontrolörler, geminin evvelce takarrür eden rota üzerinden yürümesine nezaret ederler.
3- Vapur hareketinden evvel kontrolörler bütün vapuru gezerek gizlice bir yolcunun vapura girmediğinden emin olurlar.
4- Kontrolörler ancak kendi şahsi eşyasından başka ne mektup ne de
paket kabul ederler.
5- Kontrolörler üzerinde hüviyet ve memuriyetini tevsik edecek bütün evrakı bulundururlar.
6- Kontrolörlerin vapurda ne kaptana ne de tayfaya emir verme hakları vardır. Yalnız tavsiyelerde bulunabilirler. Tavsiyeleri dinlemezse avdette hadiseleri cemiyeti raporla arz ederler.
7-Kontrolörler kabil olduğu kadar vapurun yükleme ve boşalmasını
tetkik ve teftiş ederler. Kontrolörlerden mutlak bir surette yükleme ve boşaltmada hamulenin tasdiki talep edilemez, fakat yükleme ve boşaltmada bulunmağa mecburdurlar.
8- Kontrolörler:
A- Hiçbir suretle gazetelere havadis ve mülakat vermeyeceklerdir.
B- Konsmento ve muhtevasını verilen ve verilecek talimat dairesinde
teslim ederler.
C- Geminin Türkiye suları dâhilinde ve haricindeki kömür veya sarfiyatı limanlara girerken ve çıkarken miktarları kontrol ve bir zabıtla
tespit edilir.
D- Vazifeye başlandığı tarihten itibaren günlük bütün vukuatı ve
muamelatı sırasıyla zabıt ve tescil ederek jurnal defteri tutarlar. Bu defterde o günkü vukuat, rota, tahmil, tahliye miktarları, vincin çalışma
saatleri, mil saatleri ve hadis olacak vukuat sırasıyla kaydedilir.
E-Kontrolörler ecnebi memlekette karaya ancak işlerinin icabı olarak zaruret hâlinde çıkarlar.
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F- Teslim muamelesini alakadar etmeyen işler için masraf kabul
edilmez.
G- Gemi kiralama mukavelenamesinin bir sureti kontrolöre verilir ve
kontrolörler bu esas dâhilinde muamelata takım takıp ve tespit ederler.
H- Geminin asgari bir zamanda tahmil ve tahliyesi için alınması lazım gelen bütün tedbirleri alırlar.
I- Geminin her seferinde taşıdığı eşya hakkında muntazam halde
kolisajlara miktar ve parça adedini yazarak üç nüsha olarak cemiyet
umumi merkezine gönderirler.
İ- Her seferde gemi zabit ve müstahdemlerinin isimlerini liman vesika numaralarını gösterir hususi bir defter tutarlar.
J- Her sefer nihayetinde o sefere ait bütün vukuat ve muamelatı, tahmil ve tahliye edilen miktarları, konsmento tesellüm makbuzlarını bir
raporla umumi merkeze gönderirler.”
“Tek gayesi muzdarip beşeriyete şefkat elini uzatmaktan ibaret
olan”342 Kurtuluş vapurunun yardım amacıyla Yunanistan’ın Pire
limanına sefere başlamasıyla beraber Beynelmilel Kızılhaç Teşkilatı delegesi M. Junod’un muavini M. Remseyer ile İngiltere Ticaret
Ataşesi M. Yordan tarafından hariciye vekâletine bir ziyaret gerçekleştirilir ve Kurtuluş vapuru ile yapılan yardım faaliyetlerinin uzun
süreceği anlaşıldığından “Yunan ahalisi açlık içindedir.”343 denilerek buna ilave olarak ikinci bir vapurun kiralanması önerisi getirilir.
Bu teklif Hariciye Vekâleti tarafından uygun bulunmamakla beraber “Hükümetimizce bir vapurun daha kiralanmasına muvafakat
buyrulduğu takdirde alakadar sefaretlerle vapur sahipleri arasında
icap eden mukavele yapılmak üzere keyfiyetin Münakalat Vekâleti342- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941–1943/9–4. Kızılay Umum Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürü ve Yunanistan
Kızılay delegelerinden Saim İ. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Yüksek Reisliğine gönderilen 31 Kasım 1941 tarih
ve 2 sayılı yazı.
343- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Hariciye Yüksek
Vekâletine gönderilen 10 Teşrinisani 1941 tarih ve 16834/293 sayılı yazı.
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ne arzı icap eder...”344 denilir. Ayrıca Kurtuluş vapurunun yapmakta olduğu son seferde ortaya çıktığı üzere fırtına veyahut diğer bir
mani dolayısıyla vapurun hareketini erteleyecek olursa 10 günlük
ihbariye müddeti beklenilmemesi için vapurun hareket tarihinin 3
gün olarak tespiti ve bunun bu suretle kabul olunacağının İngiltere
ve İtalya sefaretleri tarafından bildirilir ve buna cevaben vapurun
her hareketi için 3 günlük bir tolerans müddeti tespit edilmesi kararlaştırılır. 345
Aynı günlerde Yunus Nadi tarafından Cumhuriyet gazetesinden
Kızılay Cemiyeti Reisi Ali Rana Tarhan’a gönderilen mektupta ise
yine Yunanistan’ın durumu ele alınır;346
“Bugünkü Cumhuriyet’in başmakalesinde Kızılay’ı ilgilendiren bir
mesele ileri sürülmüştür. Yunanistan’ın iaşe zorlukları insanlığın vicdanını ayaklandırmak lazım gelen safhalardadır ve gittikçe çok daha
fena olacağı açıkça görülmektedir. Bizim yardımımız haddi zatında çok
iyi bir şey olmakla beraber derde deva olmaktan uzaktır. Amerika’da
Hoover’ın yardım gayretleri İngiliz ve Amerikan resmi makamlarının işgal altındaki memleketlere yardım edilmemesi prensibine sıkı sıkı yapışmakta devam etmelerinin şiddetli ve musır mukavemetiyle karşılaşıyor.
İngiltere’nin ileri sürdüğü tez malumdur;
1- Bu yardım eşyası Almanya’ya gider diye korkuyor.
2- Almanya işgal ettiği memleketleri beslemeğe mecburdur diyor.
Almanya işgal ettiği memleketleri imkânı ve iktidarı nispetinde iaşe
eder. Bugün Yunanistan açsa Almanya oraya işte o kadar bakabiliyor
demektir. Binaenaleyh tek mesele Yunanistan’ın kıtlıktan kırılacak hale
344- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Hariciye Vekâleti Birinci Daire Umum Müdürlüğü tarafından
Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Reisliğine gönderilen 18 İkinci teşrin 1941 tarihli ve 17710/1238 sayılı yazı.
345- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Hariciye Vekâleti Birinci Daire Umum Müdürlüğü tarafından
Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Reisliğine gönderilen 18 İkinci teşrin 1941 tarihli ve 17710/1238 sayılı yazı.
346- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Yunus Nadi tarafından Ali Rana Tarhan’a gönderilen 7
Teşrinisani 1941 tarihli yazı.
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gelmesinden ibaret kalır ve oradaki gayri muharip halka, bilhassa çoluk
çocuğa yardım etmek insanlığın boynuna borç olur. Yunanistan’a girmesine müsaade olunacak eşya Almanya’ya giderse diye korkmağa mahal
yok. Almanya bu hususta her türlü kontrole muvafakat ediyor. Eğer
demokrasi müttefikleri Yunanistan’a bedava eşya göndererek yardım
etmek istemezlerse onların sadece Yunanistan’a gıda maddeleri ithaline imkân vermeleri bile maksadı temine kâfidir. Çünkü Yunanlar başta
buğday olarak muhtaç oldukları eşyayı cenubi Amerika’dan bedelleriyle
dahi satın alabilirler. İşte makalede Kızılay’ın çok meşkûr bir hizmet
ve himmet olarak Amerikan ve İngiliz Kızılhaçları nezdinde yapacağı
teşebbüslerin mevzuu hulasaten budur. Ben bunu Kızılay’ımız için ona
dünyanın takdir ve hayranlığını çekecek ulvi bir vazife gibi görüyorum.
Tabii devlet makamlarıyla temas ettikten sonra bu teşebbüslerin yapılmasına muvaffakiyet elverirse istihsal edilecek neticenin müspet olacağını tahmin edebiliriz. Bu kadar makul ve insani bir hareketin ret ile
mukabele görmesi ihtimali pek azdır. Hususiyle matbuatımız dahi onu
kuvvetle tutacak olunca...”
Yunanistan’da durum o kadar kötüdür ki Kurtuluş vapurunun
Pire limanına yanaşması sonrasında Yunanlar limana akın ederler.
Türkiye’den gelen bu yardımlar derhal kamyonlarla ülkenin değişik bölgelerine dağıtılır ve durumdan son derece memnun olan Yunanlar da Kurtuluş vapurunun bir resminin yapılarak Pire’nin en
güzel yerine asılacağını ve Türk milletinin bu iyiliğini hiçbir zaman
unutmayacaklarını belirtirler. 347 Aç vücutlar, sokaklarda ölen insanlar diyarı Yunanistan’da artık tuzdan kibrite her şey karneyle348
dağıtılmaktadır. 349 Kurtuluş vapuru bu ilk seferini başarıyla tamamladıktan sonra İstanbul’a döner. Geminin Pire limanından ayrılışı
sırasında da son derece duygusal anlar yaşanır ve limana toplanan
347- Vatan, 25 Ekim 1941.
348- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Proia gazetesinin 26 İlkteşrin 1941 tarihli sayısından aktaran AtinaPire Başkonsolosluğunun Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi’ne gönderdiği 18 İkinci kanun 1942 tarih ve 215/157
sayılı resmi yazısı.
349- Vatan, 20 Kasım 1941.
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Yunan vatandaşları ve özellikle limanda görev yapan işçiler ‘bizleri
unutmayınız, yine geliniz.’ diye gözyaşlarına boğulurlar. Bu durum
Kurtuluş gemisinde bulunan denizcilerin de duygulanmalarına ve
ağlamalarına neden olur ve daha sonraki seferlerde de görüleceği üzere gemi personeli geri dönüş yolculuğunda yiyecekleri kendi
istihkaklarını da pire’de muhtaç insanlara bırakma kararı alırlar.
Kızılay Türk delegesi Feridun Demokan da konuyla ilgili olarak
Ankara’ya gelmiştir;350
“…Bir hafta sonra Ankara’da Türk Kızılay Başkanı Rana Tarhan’a
ilk raporumu veriyordum. Başkan anlattıklarımı üzüntü ile dinledi, raporu aldı fakat benim işgal kuvvetlerinin isteğine aykırı bir harekette bulunmamı tasvip etmediğini de hissettirdi. Kızılay Başkanlığı ile beraber
TBMM’de de özel bir durumu olan Rana Tarhan fazla ihtiyatlı, hiçbir
riski göze alamayan bir politikacı olarak tanınırdı. Bu işte de herhalde
beynelmilel bir komplikasyona meydan verip yardım anlaşmasının Almanlar tarafından durdurulmasından korkmuştu. O Kızılay’ın şeref ve
haysiyetini üzerinde taşıyan bir kimse idi. Beni ise o teşkilata geçici bir
görev için çağrılmıştım ve ceryan eden faciayı da gözleri ile gören bendim, o değil. Bunun için kendisi ile aynı düşüncede olmamıza imkân var
mıydı? Zihnim gittikçe karışıyordu…”

b) Kurtuluş Gemisinin İkinci Yunanistan Seferi
Kurtuluş vapurunun İstanbul’dan Pire’ye yönelik ikinci seferi
esasında 27 Ekim 1941 Pazartesi günü saat 16.30 sularında ve 1.700
ton yardım malzemesiyle başlayacaktır351 ve bu durum dönemin
gazetelerine de bu şekilde yansımıştır. 352 Geminin hareketinden hemen önce Ankara’da bulunan Kızılay delegesi Feridun Demokan da
350- KGMA, Feridun Demokan Özel Arşivi, D.1.
351- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941–1943/9–4. Kızılay Umum Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürü ve Yunanistan
Kızılay delegelerinden Saim İ. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Yüksek Reisliğine gönderilen 31 Kasım 1941 tarih
ve 2 sayılı yazı.
352- Vatan, 28 Ekim 1941 ve 20 Kasım 1941.
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İstanbul’a döner ve geminin ikinci Yunanistan seferi için yüklenmesine refakat eder;353
“…Ankara’da beş, altı gün kadar kaldım ve İstanbul’a geldim. Yüklenmesi ve formaliteleri biten Kurtuluş ikinci seferine çıkıyordu. Yavaş
yavaş bastıran kış Atina ve civarındaki durumu büsbütün korkunç bir
hale getiriyordu. 1941 senesi kışının Atina’da elli seneden beri görülmemiş bir şiddette olduğu söyleniyordu. Kokmaya başlayan ölülerini
bahçıvan arabalarıyla belediye binalarına götürenler, üzerleri örtülmeye bile lüzum görülmeden istif edilen cesetlerle dolu kamyonlar adım
başında görülen adi manzaralar olmuştu. Yunan halkı ve makamları
Türkiye’nin birkaç şekilde yaptığı fedakârlığı minnetle karşıladığını
türlü fırsatlarla ifade etmekten geri kalmıyordu; ancak ben yapılan yardımın mühim olmakla beraber bir ilk yardım merkezinin bir yaralıya
yaptığı pansumandan ileriye gidemediğini görüyordum…”
İstanbul’dan yukarıda belirtilen tarihte hareket eden gemi 28
Ekim 1941 günü Çanakkale Boğazı’ndan geçerek açık sulara girer.
Yaklaşık 70 mil sonra hava muhalefeti ve havanın gittikçe sertleşmesi yanında teknik nedenlerle de geminin gece 22.30 sularında
Çanakkale’ye dönmesi icap eder ve gemi 29 Ekim 1941 günü saat
06.00’da Çanakkale limanına geri döner. 354 Burada yapılan görüşmeler ve havanın düzelmesi neticesinde gemi yolculuğuna 9 Kasım
1941 günü tekrar başlar ve 10 Kasım 1941 günü de Pire limanına
varır. Pire limanı ise içinde bulunulan savaş şartları ve hava saldırıları neticesinde harap vaziyettedir. Darmadağın olmuş vaziyetteki limanda geminin yanaşabileceği tek noktada ise Girit’ten Yunan
esirleri getirmiş bir Alman gemisi tarafından tahliye yaptığından
Kurtuluş gemisi limana yanaşamaz ve bölgedeki Alman işgal kuvvetleri yetkilileri tarafından verilen özel izinle yolcu gemilerinin
yanaşması için tahsis edilen bölgeye bağlanması söz konusu olur.
353- KGMA, Feridun Demokan Özel Arşivi, D.1.
354- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Yunanistan’a Yardım Komitesi delegeleri tarafından Kızılay
Yüksek Reisliğine gönderilen 22 Kasım 1941 tarih ve 41 sayılı yazı.
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10 Kasım 1941 günü havanın kararması ve sıkıyönetim uygulamaları neticesinde gece karartma uygulaması söz konusu olduğundan
ertesi gün öğleye kadar herhangi bir işlem yapılamaz. Yolcu rıhtımında boşaltma için gerekli aletlerin olmaması, işgal güçleri tarafından gece tahliye yapılmasına müsaade edilmemesi, gemiden boşaltma yapacak araçların yetersizliği, günlerin kış şartları neticesi
yanında gittikçe kısalması yanında açlıktan her gün biraz daha zayıf
düşen güçsüz hamallar yüzünden faaliyetler son derece kısıtlı, verimsiz ve kötüdür. Esasında limanda iş bulabilen ve hamallık yapan
bu insanlar kendilerini diğer Yunanlarla mukayese ettiklerinde çok
şanslı olduklarını bile düşünmektedirler çünkü limana çıkardıkları gıda maddelerinin döküntülerini gizlice ceplerine doldurmak
suretiyle açlıklarını bastırmakta ve hatta hayatta kalmayı bile başarabilmektedirler. Öte yandan bütün bunlara limana çıkartılan gıda
maddelerini benzin yokluğundan taşıyacak kamyon bulunamaması
da eklenince işler içinden çıkılamaz hale gelir. Bütün bunlara çuval
yokluğu nedeniyle getirilen pek çok kuru gıdanın dökme usulüyle
ambarlara boşaltılması söz konusu olduğundan limanda bu konuyla
ilgili aspiratörler çalışırken geminin mecburiyetten 13 Kasım 1941–
14 Kasım 1941 döneminde limanın uzak bir noktasına çekilerek
bekletilmesi ve Aya Yorgi denilen noktada tahliyenin yapılması da
eklenilince son derece kıymetli olan zaman da boşuna heba edilmiş
olur. Geminin azami süratinin yaklaşık 8–8.5 deniz mili civarında
olması ve 320 millik İstanbul-Pire hattını yaklaşık 48 saat içerisinde
alabileceği yönündeki planlamalar ise daha ilk seferden iptal edilmek zorunda kalınır. Geminin normal hava ve yol şartlarında bu
mesafeyi ancak 48 saatte alabildiği, havanın sert ve seyre olumsuz
olduğu dönemlerde ise bu sürenin hiçbir zaman yeterli olamayacağı
anlaşıldığından “denizci tabiriyle bocaladığı”355 anlardaki kaybedilen zaman göz önüne alınarak yeni bir planlama yapılır. Ayrıca
355- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941–1943/9–4. Kızılay Umum Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürü ve Yunanistan
Kızılay delegelerinden Saim İ. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Yüksek Reisliğine gönderilen 31 Kasım 1941 tarih
ve 2 sayılı yazı.
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tamamen işgal altında bulunan ve tek bir ticari gemi limanı bulunmayan savaş ortamındaki Pire limanına hava karardıktan sonra girilmesi de denizciler ve gemi açısından son derece sakıncalı olarak
değerlendirilir. Geminin hava kararmadan Pire’ye girebilmesi ve
denizciler tarafından “Balık Fırtınası” olarak adlandırılan sert fırtınalardan korunabilmesi için Çanakkale’den saat 15.00’de hareket
etmesi gerektiği yönünde alınan karar ise bu bağlamda eleştirilir ve
“Denizcilikle ilgisi olmayanların bile pek ala anlayacakları bu hakikati
Liman Kumandanlığının, deniz işleri mütehassıslarının ve Münakalat
Vekâletinin hesaba katmaması üzerinde çok ehemmiyetle durulacak bir
keyfiyettir.”356 denilir ve geminin yolda karşılaşabileceği muhtemel
tehlikeler ve hava muhalefeti sonrasında ortaya çıkacak sorunlar
nedeniyle kaygılar dile getirilerek “Vapurcularca kudurganlığı ile
maruf Baba Burnu ile Andırya Boğazı arasındaki 120 millik mesafede vapur süvarisine tebliğ edilen rota dairesinde yol alırken zuhur
edecek veya şiddetini arttıracak bir fırtınada vapur kendisine verilen
muayyen mühleti mecburen tecavüz ederse hali ne olacaktır? Nereye sığınacaktır? Rotasını değiştirecek ve oradaki ada veya kayaların
birisi arkasına-normal zamanlarda olduğu gibi-sığınabilecek midir?
Geri mi dönecektir? Dönerse merhun vakdi tecavüz eylediğinden
dolayı taarruza uğramaya hak kazanmış mı olacaktır? Ada ve kara
sahillerinin on kulaca kadar mayınlarla dolu olduğu ve bu halin sahillerden 4–5 mile kadar devam ettiği bildirilmesine göre vapurun
bu sahillere mecburi sürüklenmesinden doğacak felaketin mesulü
kim olacaktır? Vapur bu tehlikelerden kaçınmak için daima rotası
üzerinden yürümeğe çalıştığı ve bunda devamına imkân kalmadığı takdirde askeri sebeplerle daima cevapsız kalacağı bize bildirilen
imdat işaretlerini kimlere isma ettirebilecektir?” denilir.
Belki de bu kadar tehlikeli bir güzergâhta seyreden bir gemi için en
olmazsa olmaz donanım olan telsiz cihazının gemide bulunmaması
356- A. g. a.
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nedeniyle ilk seferde yaşanılan sıkıntıların ardından Marmara’da
yeni telsiz sistemiyle tecrübe muhaberesi yapılmaya çalışılır ve kar
fırtınası nedeniyle yapılan çağrılara hiçbir cevap alınamazken tesadüf eseri Zonguldak’ta kömür yüklemekte olan İlhan vapuru bu çağrılara cevap verir. İlhan vapuru Kurtuluş gemisine yaptığı anonsta
“sahil telsizinden cevap beklenilmesinin beyhude olduğunu ve işin
daima bu şekilde yürüdüğünü”357 belirtir. Kurtuluş gemisi personeli de bu durumu doğrularlar, ardından “bu vazifesizliklerden acı acı
şikâyet edilir” ve “memleketin bu derece hayati işlerinde bile ne derece laubali bir zihniyetle hareket edildiği”358 yetkililere aktarılır. Limanda sadece bir tek vincin sağlam olması nedeniyle tekrar limana
yanaşan Kurtuluş gemisinden tahliye işlemleri bu olumsuz şartlar
altında ağır aksak ve son derece güçlükle gerçekleştirilir. 359
Yardım malzemelerini Pire limanına boşaltıp geriye döndükten
sonra gemide görevli personel ellerinde avuçlarında kendi kumanyaları dâhil ne kadar yiyecek varsa hepsini Yunanistan’da bıraktıklarından Çanakkale’den girişte Türk makamlarından kendilerine
yiyecek yardımı talebinde bulunurlar. Bu sefer geminin yükü arasında 4800 lira değerinde360 5 ton şeker, 4 ton kırmızı mercimek unu,
3075 paket mercimek komprimesi, 500 ton kuru bakla, 200 ton nohut, 100 ton kuru fasulye, 350 çuval kuru fasulye, 304 kilo soğan, 20
sandık yumurta, 5 un çuvalı, 114 kilo tuzlanmış balık, 51 ton incir ve
üzüm, ayrıca Türk konsolosluğuna bırakılmak üzere 22 parça gıda
paketi bulunmaktadır. 361
357- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941–1943/9–4. Kızılay Umum Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürü ve Yunanistan
Kızılay delegelerinden Saim İ. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Yüksek Reisliğine gönderilen 31 Kasım 1941 tarih
ve 2 sayılı yazı.
358- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941–1943/9–4. Kızılay Umum Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürü ve Yunanistan
Kızılay delegelerinden Saim İ. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Yüksek Reisliğine gönderilen 31 Kasım 1941 tarih
ve 2 sayılı yazı.
359- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Yunanistan’a Yardım Komitesi delegeleri tarafından Kızılay
Yüksek Reisliğine gönderilen 22 Kasım 1941 tarih ve 41 sayılı yazı.
360- Kızılay dergisi, İlkkânun 1941, Sayı 2, s. 21, Ankara.
361- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Direktörlüğü tarafından Kızılay
Genel Müdürlüğüne gönderilen 26 Aralık 1941 tarih ve 10111 sayılı yazı.
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Bunlara ilaveten Avustralya, yeni Zelanda ve Kanada’dan gönderilmiş 20 ton civarında transit eşya ile 50 ton lisansı alınmış büyük
sandıklar içerisinde muhafaza edilen ve muhtevası Kızılay yetkilileri tarafından tespit edilemeyen eşya da bu ülkeye götürülmüştür.
Bu eşyaların Uluslararası Kızılhaç yetkililerine teslimi sonrasında
sandıkların açılmasıyla içlerinde şahsi koliler halinde paketlenmemiş ve tüccar eşyası görünümünde eşyalar bulunduğu görülür. Bu
eşyaların sayısı günden güne azalan ve geminin bu ikinci seferinde
115’e düşen İngiliz esirlerine yönelik olarak gönderildiği öğrenilen
bu eşyalar yanında İsviçre üzerinden Yunanistan’a gönderilen ve henüz kapakları bile açılmamış 2 vagon gıda maddesi ve giyim eşyası
da Alman işgal güçlerinin tepkisini çeker. Alman işgal kuvvetleri bu
kadar çok eşyanın 1927 Cenevre Mukavelenamesi’nin 37. maddesi
şartlarına uygun olmadığını belirterek bunların esirlere verilmesine itiraz ederler ve sadece giyim eşyalarının verilmesi konusunda
daha sonra bir karar da çıkartırlar. Uluslararası Kızılhaç yetkilileri
ise bu durumun Kızılay delegeleri tarafından İstanbul’daki İngiliz
yetkililere iletilmesini ve “gıda maddelerinin Alman idaresi altında
kalmaktan ise hiç olmazsa vaziyetleri gün geçtikçe feci bir şekil alan
Yunan halkına ve bilhassa Yunan harp malullerine dağıtılmasını”362
isterler. İkinci sefere ayrıca İtalyan ve Yunanistan Kızılhaç teşkilatından ve Kızılay’dan yetkililer de katılmıştır. 363 Bu ikinci sefer sırasında Yunanistan’daki durum daha da kötüdür. Gemi personeli de
Pire limanında karaya çıktıklarında karşılaştıkları manzara karşısında şok olurlar;364
“Karaya çıktığımda adeta mezar kaçkınları arasındaydım. Etrafta
iskeletler dolaşıyor. Atina’da çok yakın akrabalarım var. Senden bir ricamız var dediler. Gelecek gelişte bize yiyecek şeylerle dolu bir ziyafet
362- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Yunanistan’a Yardım Komitesi delegeleri tarafından Kızılay
Yüksek Reisliğine gönderilen 22 Kasım 1941 tarih ve 41 sayılı yazı.
363- Vatan, 8 Kasım 1941
364- A. g. g. , 8 Kasım 1941.
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sofrasının resmini getir. Mağazanın camına asalım. Halkın gözü, resim
de olsa yiyecek görsün. Dünyanın cehennemden başka cennet de olduğunu hatırlasınlar. Hayat pahalı, yiyecek yok. İnsanlar açlıktan perişan
durumda. Atina’da insanlar birbirine ‘Günaydın’ değil ‘Yiyecek buldun
mu?’ diyor. Kurtuluş gemisinin kaptanı ‘Gemide ne kadar yiyecek varsa
bu açlara verin. Biz iki gün peksimet ve su ile nasıl olsa geçiniriz.’ der.
Dönüşte fırtına yüzünden gemi Çanakkale’de fazla kalınca tayfalar
‘Açlar bekliyor, ne yazık oluyor.’ diye söyleniyorlardı.”
Bununla birlikte Kurtuluş gemisiyle yapılan bu ikinci sefer gerek
Yunanların morallerini yüksek tutmak açısından gerekse ülkedeki
açlık tehlikesini bir nebze de olsa azalttığından son derece önemlidir. Gemiyle gönderilen mevsimlik sebze ve meyveler de Yunanların
yetersiz beslenmeleri konusunda az da olsa bir derman olacaktır. 365
Kurtuluş vapurunun personeline göre “Azrail, Yunanistan’da maskesini atmış, pervasızca insanların arasına inmiştir. Orağını da merhametsizce kullanmaktadır.”366 Özellikle Atina ve Pire gibi belli başlı
Yunan şehirleri öylesine sefil ve perişan bir haldedir ki ‘İnsanlar sokaklara çıkıyor, bir kap zeytinyağı, birkaç nohut, yarım şişe şarap, biraz
şeker ve ancak düşlenebilecek şeyler için sürdürülen umutsuz gündelik
çalışma başlıyordu. Bu insanlar akşam, her zamanki gibi gazete kâğıdına sarılı iğrenç bir saman ekmeği somunuyla evlerine döneceklerdi. Bu
sıska fakat inatçı insanlar zulüm altında bütün güçleriyle çalışarak güçlüklere ve açlığa boyun eğmeyi reddediyorlardı...’367
Alman, İtalyan ve zaman zaman Bulgar savaş gemilerinin refakatinde ve kontrolünde368 Kurtuluş vapuru ile Yunanistan’a giden
Kızılay delegeleri tarafından eski Milli İktisat Nazırı Zanas’ın da
365- The Milwaukee Journal, 27 Mayıs 1942.
366- Vatan, 20 Kasım 1941
367- Dominique Eudes, a. g. e., s. 13.
368- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941–1943/9–4. Kızılay Umum Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürü ve Yunanistan
Kızılay delegelerinden Saim İ. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Yüksek Reisliğine gönderilen 26 Ekim 1941 tarih
ve 21474 sayılı yazı.

KIZILAY BELGELERİ IŞIĞINDA YUNANİSTAN’DA ÖLÜM, AÇLIK, İŞGAL

269

ziyaret edilmesinin ardından Zanas tarafından yapılan açıklamada
sayıları 500.000’e yaklaşan ve en çok yardıma muhtaç olan insanların “Soupe Populaire” denilen ve neredeyse şehirde yaşayanların
tamamına hizmet etmeye çalışan aşevlerinden istifade ettikleri belirtilir. Ayrıca bu insanların sadece Kurtuluş gemisinin getirdiği
gıda maddeleriyle beslenebildikleri ve bu sayede ölüm vakalarının
günden güne azaldığı, “büyük insaniyet hareketinin Yunanistan’ca
unutulmasına imkân olmadığı tekrar tekrar teşekkürlerle”369 ifade edilir; ancak bu dönemde Kurtuluş vapurunun Yunanistan’a götürdüğü yardım malzemelerinin kalite itibarıyla bozuk çıktığı konusunda bazı iddialar da söz konusudur. 370 Konuyla ilgili olarak Kurtuluş
gemisiyle Atina’ya giden Kızılay delegeleri tarafından da yardım
dağıtılan Yunanlar başta olmak üzere konuyla ilgili yetkililerle de
görüşmeler yapılır ve yapılan açıklamada Yunanistan’a gönderilen
yardım malzemeleri arasında yalnızca yumurtaların ihraçtan önce
devlet kontrolüne tabii olduğu, diğer malzemelerin ihracında ise vasıf bakımından herhangi bir kontrol yapılamadığı, dolayısıyla diğer
yardım malzemeleri konusunda bir kontrolün söz konusu olmadığı
belirtilir. 371
Konuyla ilgili olarak bir tahkikat başlatan Ticaret Vekâleti İstanbul İhracat Başkontrolörlüğü vasıtasıyla yumurtaların %25’lik
kısmının372 havaların yağmurlu olması nedeniyle muşambalara
sarılmaları nedeniyle bozulduğunu ve çürük olduğunu belirler ve
bundan sonra Kurtuluş gemisiyle İstanbul’dan yapılacak yardım
faaliyetlerinde bakanlık yetkililerinin Kızılay personeli gibi görev
yapacakları belirtilerek bakla, kuru fasulye, nohut, soğan gibi bakli369- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Hariciye Yüksek
Vekâletine gönderilen 8 İkinci kanun 1942 tarih ve 228/487 sayılı yazı.
370- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4, Ticaret Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi
Reisliğine gönderilen 17 Son kanun 1942 tarihli ve 7/90–1 sayılı yazı.
371- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Yunanistan’a Yardım Komitesi delegeleri tarafından Kızılay
Yüksek Reisliğine gönderilen 22 Kasım 1941 tarih ve 41 sayılı yazı.
372- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Yunanistan’a Yardım Komitesi delegeleri tarafından Kızılay
Yüksek Reisliğine gönderilen 22 Kasım 1941 tarih ve 41 sayılı yazı.
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yatın kontrol edilmesi yönünde mevzuata göre bir usul bulunmadan
bunun gerçekleştirilemediği de belirtilir. 373 Uluslararası Kızılhaç
yetkilisi Mösyö Brunel de yaptığı açıklamada nohut, kuru fasulye,
kuru soğan gibi kuru gıdaların bir kısmının kalitesiz olduğunu belirterek konuyla ilgili olarak İstanbul’da yükleme sırasında bu konuyla ilgili bir görevli bulundurulmasını gündeme getirir. 374 Ayrıca
Yunanistan’a gönderilmek üzere özel bir şirketten satın alınan kuru
gıdaların kalitesiz ve bozuk olması yanında kuru bakliyatın da toz
ve toprakla karışık olduğu belirlenir ve konuyla ilgili olarak Türkiye
Ticaret Bankası’nın devreye girmesi istenir. 375
Ayrıca Atina-Pire Başkonsolosu tarafından hazırlanan bir raporda Yunanistan’a gelen bazı paketlerin muhtevasında bozukluklar olduğu ifade edilerek “…Paketlerin tevziinde birçok suiistimallerin vuku
bulduğu halk arasında söylenmektedir ve bu cümleden olarak birçok
paketler muhtevaları eksilmiş, bazen yarıdan da aşağıya inmiş olarak
sahiplerine teslim edilmiştir. Gelen erzaktan iki defa halka dağıtılan
100 dirhem fasulye ve nohut, %20 nispetinde taş ve toprak ile karışık
bulunmaktadır. Söylendiğine göre kara çarşıda (karaborsada) satılmak üzere erzakın bir kısmı çalınmış ve yerine taş, toprak konulmuş.
Yunanistan’da kara çarşı işi pek vahim şekiller almaktadır. Şekerin okkası 4.000, unun 1.600, tereyağının 4.000–5.000 Drahmiye, sığır etinin 1.000 Drahmiye çıkmıştır. Halka erzak tevzii eden depolarda şekerin bir kısmının çalınarak yerine kum konulduğu ve bu suretle 400 milyon Drahmilik bir suiistimal yapıldığı anlaşılarak birçok kimseler tevkif
edilmiş ve bunların muhakemelerine başlanmıştır. Esefle görülmektedir
ki bu kara çarşı işine Beynelmilel Salibi Ahmer’in gönderdiği erzak da
karıştırılmıştır. Birçok bakkallarda Türkiye’den gelme şeker, fasulye ve
373- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Yunanistan’a Yardım Komitesi delegeleri tarafından Kızılay Yüksek
Reisliğine gönderilen 22 Kasım 1941 tarih ve 41 sayılı yazı.
374- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Yunanistan’a Yardım Komitesi delegeleri tarafından Kızılay
Yüksek Reisliğine gönderilen 22 Kasım 1941 tarih ve 41 sayılı yazı.
375- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Yunanistan’a Yardım Komitesi delegeleri tarafından Kızılay
Yüksek Reisliğine gönderilen 22 Kasım 1941 tarih ve 41 sayılı yazı.
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sair yiyecek maddeleri bulunmuştur. 25 Son teşrin 1941 tarihli Atina
gazetelerinde okunduğuna göre Hususi Klinikler Birliği’nin İdare Meclisi reislerinden Göz Hekimi Yeorgariu’nun evinde bir fıçı lakerda bulunarak müsadere edilmiş ve bu zat ile Nikoli ve Bakkalopulos adlarında iki
bakkalın zimmetlerine Türkiye menşeli 1.600 okka soğan ile 250 okka
lakerda geçirdikleri anlaşılmış ve her üçü de tevkif edilmişlerdir. Hastanelere, yetimhanelere, diğer hayır müesseselerine verilen yiyecek maddelerinden bir kısmının çalınarak satıldığı anlaşılmıştır. Burada ihtikâr,
hırsızlık, kaçakçılık, suiistimal son hadlerini bulmuştur...”376 denilir.
Aynı tarihte Yunanistan’da Yunan Kızılhaç üyesi yaklaşık 15.000
kişinin bulunduğu ve bunların yıllık 50 Drahmi üyelik aidatı verdikleri öğrenilir. 377 Yunanistan hükümetinin bu teşkilata yıllık desteği
ise 5.000.000 drahmidir; ancak savaş döneminde bu yardımın yapılması da son derece zor şartlar altında gerçekleşmektedir. Ülkenin
içinde bulunduğu şartlarda paranın değerinin neredeyse sıfırlandığı
bir dönemde bu paranınsa neredeyse hiçbir değeri yoktur. Yunan
Kızılhaç teşkilatının Atina’da 320 yataklı bir hastanesi, Atina yakınlarında da ayrıca dört pavyondan oluşan bir verem sanatoryumu
bulunmaktadır. Ülkenin farklı noktalarında da dispanserler, imdat
ekipleri mevcuttur. Atina’daki hastane binası aynı zamanda senede 40 civarında mezun veren Hastabakıcı ve Hemşire Okulu’nu da
ihtiva etmektedir. Öte yandan gemide bulunan yardım malzemeleri
son derece kötü ve olumsuz şartlar altında indirilebilmiştir. Bunun
sonucu olarak geminin 16 Kasım 1941 tarihinde Pire limanından
demir alması gerektiğinden geminin ambarlarında bulunan 25 ton
kuru fasulye ile yaklaşık 100 ton kadar kuru soğan ise boşaltılamaz
ve gemi bu yüküyle Pire’yi terk etmek zorunda kalır;378
376- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. hariciye Vekâleti Birinci Daire Umum Müdürlüğü tarafından
Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Reisliğine gönderilen 22 Birinci kanun 1941 tarihli ve 19496/1367 (25274)
sayılı yazı.
377- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Yunanistan’a Yardım Komitesi delegeleri tarafından Kızılay
Yüksek Reisliğine gönderilen 22 Kasım 1941 tarih ve 41 sayılı yazı.
378- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Yunanistan’a Yardım Komitesi delegeleri tarafından Kızılay
Yüksek Reisliğine gönderilen 22 Kasım 1941 tarih ve 41 sayılı yazı.
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“…İkinci seyahatimizde Alman otoritelerine temasımız esnasında
hava muhalefeti dolayısıyla uğradığımız müşkülat ve zayii ettiğimiz
zaman hakkında nazarı dikkatlerini celp ettik. Yunanistan’da yevmiye
30 dirhem379 (Orada hala eski okka usulü caridir.) ekmek tevziatının
bile arkasının kesilmesi neticesi gün geçtikçe durumu bozulan iaşe keyfiyetinin ve bunun bir neticesi olarak memlekette zuhuru melhuz kargaşalıklardan endişenak bulunan işgal idaresi cemiyetimiz tavassutu
ile yapılan sevkıyatın sıklaştırılması için Kurtuluş’un Çanakkale’den
hareketinden 24 saat mukaddem keyfiyet bildirilmek şartıyla vapurumuzun seyahatinde hiçbir mahzur olmayacağı hakkındaki teminatları
maalesef İtalyan otoriteleri tarafından teyit edilmediğinden bu vaatten
bir netice alınamamıştır. Diğer taraftan vapurumuzun Çanakkale’den
saat 15.00’de hareketi hakkındaki emir de mevsim icabı günlerin her
gün biraz daha kısalması ve havanın kararması neticesi bir gün sonra
Pire’ye vaktinde yetişmek imkânlarına çok mühim bir mani teşkil ettiğinden gece karanlığında açık denizde sabahlamak zarureti ve bunun
vahim neticelerini doğuracaktır. Binaenaleyh bu saatin zevalden evvel
bir saate ircaı behemehal lüzumludur...”
Yunanistan’ın içinde bulunduğu feci durumla ilgili olarak Kızılay delegelerinin belirttiği “…Cemiyetimiz marifetiyle Yunanistan’a
yapılmakta olan gıda maddeleri yardımı oranın (Yunanistan’ın) ihtiyacatı karşısında bir zerre halindedir. Fikrimce bu yardım maddi bir
ihtiyaca cevap vermekten ziyade sembolik bir mahiyettedir. Resmi istatistiklere ve bir çay davetinde bizzat görüşmek fırsatını bulduğum Atina Belediye Reisi’nin beyanatına göre bugün Pire ve Atina’nın umumi
nüfusu 1.280.000’dir. İlk yardımın nüfus başına isabeti 50 dirhem kuru
fasulye, 50 dirhem nohut, 50 dirhem kuru soğana inhisar etmiştir. Hissesini alamayanların çok olduğu da vaki şikâyetlerden anlaşılmaktadır.
379- Okkanın yaklaşık 400’de 1’ine eşit olan bir dirhem 3.148 gramlık eski bir ağırlık birimidir. Dolayısıyla geminin
bu seferinde Kızılay Yunanistan delegeleri Saim İ. Umar ve Feridun Demokan tarafından hazırlanan yukarıdaki
raporda da belirtildiği üzere Yunanistan’da devlet vatandaşlarına yaklaşık 100 gram civarında ekmek veya ekmeklik
un dağıtabilmektedir. Bu oran şüphesiz daha sonraki günlerde inanılmayacak kadar korkunç trajedilere yol açacak
oranlara kadar düşecektir.
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Diğer devlet tebaalarına mensup olanlardan yalnız Alman ve İtalyan tebaalarına gıda maddesi verilmekte, diğerlerine verilmemektedir. 3.500
nüfustan ibaret Türk tebaasından bilhassa 1.500 adedinin çok fena bir
vaziyette olduğunu, bunların anavatana iadeleri kabil olmazsa ayrıca
kendilerine ve Türkiye rayici üzerinden erzak gönderilerek satılması
hakkında hariciye ve Dâhiliye Vekâletleri nezdinde teşebbüsatta bulunulduğu Atina-Pire Başkonsolosumuz tarafından bize bildirilmiştir…
”380 tespitleri de ülkenin hangi şartlarda hayatta kalmağa çalıştığının
en açık göstergesidir. Aynı dönem içerisinde sadece Yunanistan’a
değil savaş esirlerinin bulunduğu bölgelere de Kızılay tarafından
çeşitli yardımlar yapılır. 1941 yılı itibarıyla bu yardımların toplamı
3.084 koli civarındadır.

c) Kurtuluş Gemisinin Üçüncü Yunanistan Seferi
Kurtuluş vapurunun üçüncü seferi ise 24 Kasım 1941 Pazartesi
günü saat 17.15 sularında toplam 1.800 tonluk yardım malzemesiyle
İstanbul’dan hareketle gerçekleştirilir ve 26 Kasım 1941 Çarşamba günü saat 16.40’da Pire’ye varılır. Geminin bu seferinde 273 ton
çuval içerisinde soğan, 24 ton dökme soğan, 168 ton patates, 582
ton dökme nohut, 393 ton dökme nohut, 80 sandık yumurta, 90 fıçı
tuzlu balık ve İspanya sefaretine gönderilen 2 yardım kolisi bulunmaktadır. Ayrıca geminin ikinci seferinden arta kalan 120 ton kuru
soğan ile 30 ton dökme fasulye de Yunanistan’a gönderilmiştir.
Kurtuluş gemisinin ilk seferinde İstanbul Deniz Kumandanlığı
tarafından gemiye tayin edilen ilave kaptan Tahir’in mevcut hastalığının yolda iyiden iyiye artmasıyla beraber Pire’ye varıldığında
Yunan Kızılhaç teşkilatı tarafından derhal müdahale edilmiş ve söz
konusu kaptanın Atina’daki bir özel hastanede tedavisine girişilmişti. Öte yandan geminin yardım malzemelerini Pire limanında
380- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Yunanistan’a Yardım Komitesi delegeleri tarafından Kızılay
Yüksek Reisliğine gönderilen 22 Kasım 1941 tarih ve 41 sayılı yazı.

274 Doç. Dr. Ulvi Keser
boşaltması ve dönüş hazırlığına girişmesi esnasında Tahir Kaptan’ın
henüz iyileşmemiş olması ve Kurtuluş gemisiyle İstanbul’a dönmek konusunda ısrar etmesi üzerine hastanın yolculuk esnasında kötüleşmesi ihtimaline karşı bir tedbir olarak hastabakıcı veya
doktor arayışlarına girişilmiştir. Bu bağlamda Yunan hastabakıcı
Okulu’nda bu konuda eğitimden geçmiş olan diplomalı bir hemşire pozisyonundaki Marie Vasilyadu isimli Yunan sağlık personelinin gemiyle gitmesine izin alabilmek maksadıyla Alman ve İtalyan
yetkililerle görüşmeler yapılır ve gerekli izin alınır. Türkiye Başkonsolosluğu tarafından kendisine verilen özel pasaportla gemiye
binebilen yunan hemşire Marie Vasilyadu bütün yolculuk boyunca
Tahir Kaptan’ın başucundan ayrılmaz ve gerekli hallerde serum takviyesiyle hastanın İstanbul’a kadar gelmesini sağlar. Geminin Pire
limanına yapacağı ikinci sefer sırasında geri götürülmesi planlanan
hemşire Marie Vasilyadu ise İstanbul’da yaşayan akrabalarını görebilmek amacıyla en azından geminin üçüncü seferine kadar kendisine müsaade edilmesini istediğinden bu talebi olumlu karşılanmış ve
Yunanistan’a götürülmemiştir. 381
Kurtuluş gemisinin 24 Kasım 1941 tarihinde başlayan üçüncü
seferi öncesinde bizzat müracaat eden söz konusu hemşire Atina’ya
dönmek istediğini bildirdiğinden gemiye alınır ve “resmi kıyafeti
içerisinde mesleğine has ciddiyet ve vakarla herkesin teveccühünü
kazanarak”382 ülkesine götürülür. 383 Geminin Pire limanına yaklaştığı sırada daha önceki seferlerde de olduğu üzere bütün gemi
personeline, ayrıca Kızılay yetkililerine ve Yunan hemşire Marie
381- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Yazı işleri Müdürü
ve Yunanistan’a Yardım Misyon Delegelerinden S. I. Umar tarafından Umumi Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen
9 Aralık 1941 tarih ve 4 sayılı yazı.
382- A. g. a.
383- Hemşire Marie Vasilyadu bir yandan deniz tutmasına karşılık gemide bulunanlara hap dağıtırken bir yandan
da parmağını kıyma makinesine kaptıran aşçı, parmağında dolama çıkan bir tayfa, kaza sonucu keserle bacağından
yaralanan bir başka personelin tedavisiyle de meşgul olur. KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Türkiye
Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Yazı işleri Müdürü ve Yunanistan’a Yardım Misyon Delegelerinden S. I. Umar
tarafından Umumi Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen 9 Aralık 1941 tarih ve 4 sayılı yazı.
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Vasilyadu’ya üzerinde herhangi bir matbu evrak, not, mektup gibi
bir şeylerin olup olmadığı sorulur ve böyle bir şeye sahipse yetkili personele göstermesi ve teslim etmesi istenir. Hemşire Vasilyadu ise cevaben üzerinde herhangi bir şey bulunmadığını; ancak
Yunanistan’daki bazı tanıdıkların hayatı konusunda bilgi alabilmek
amacıyla üzerinde bir kaç adres bulunduğunu belirtir. Gemideki yetkili personel tarafından tekrar uyarılan ve “aklı başında bir insanın
göz göre göre tehlikeye atılmasının uzak görülmesinden dolayı”384
hemşireyle ilgili herhangi bir kısıtlayıcı muamele yapılmaz ve gemiden serbestçe inmesine yardım edilir.
Gemi kaptanının ve özellikle Kızılay yetkililerinin bu kadar sıkı
ve tedbirli davranmalarının sebebi ise şüphesiz Yunanistan’ı işgal altında tutan Alman işgal kuvvetlerinin bu konudaki son derece katı
ve sert uygulamaları ve sıkıyönetim cezalarıdır. Ayrıca Yunanistan’a
yardım faaliyetleri başlamadan önce Kızılay görevlilerine her ne
olursa olsun gemiye üçüncü bir kişinin gizlice binmesine veya
Yunanistan’a müsaade alınmamış herhangi bir şey götürülmesine
müsaade etmemeleri yönünde talimat da verilmiştir. Pire limanına
saat 18.00 sularında yaklaşan gemi havanın iyiden iyiye kararması
ve akşam olması nedeniyle limana giremez ve liman dışında çelik
ağlarla çevrili bölgede demir atarak sabahı beklemeye başlar. Bu
esnada gemiye yanaşan ve daha önceki seferlerde de gemiyle ilgili
resmi işlemleri yürüten Alman deniz subayı Teğmen Kramer ise
Kızılay delegelerinin gemide kalmalarına gerek olmadığını, arzu
ederlerse sahile çıkabileceklerini ve limandaki yolcu salonuna kadar
kendi motorunun refakatinde gidebileceklerini belirtir. Bu esnada
gemide bulunan hemşire Marie Vasilyadu’nun da gerekli işlemlerinin bitirilerek kendileriyle kıyıya çıkmasında bir sakınca bulunmadığının öğrenilmesi ve geminin kontrollerinin de yapılmasının
ardından kıyıya çıkılır. Hemşire Marie Vasilyadu’ya artık serbest
384- A.g.a.
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olduğu ve istediği yere gidebileceği bildirilmesine rağmen saatin
19.00 olması ve havanın iyice kararması ve sıkıyönetim uygulamaları nedeniyle araç bulamayacağı, akrabalarının bulunduğu yerlere
ise tramvay veya şimendifer seferi yapılmadığından yalnız başına o
saatte sokakta bırakılmasının tehlike arz edeceği düşüncesiyle kendisinin de Kızılay delegeleriyle aynı otelde kalması ve ertesi sabah
evine gönderilmesi gündeme gelir. Konuyla ilgili olarak Alman askeri makamlarından gerekli belgenin alınmasına çalışılır fakat bu
belge alınmaz ve Alman işgal güçleri hemşirenin Kızılay delegelerinin gözetiminde otelde kalmasına müsaade etmediklerinden onu
tekrar Kurtuluş gemisine götürürler. 385
Aynı gece gemiye götürülen hemşirenin neden tekrar gemiye
geldiğini öğrenmeye çalışan gemi personeli durumun Alman işgal
kuvvetlerinin müsaade etmemesinden kaynaklandığını öğrenirler;
ancak ertesi sabah gemiye gelen sivil bir kadın polis ile iki Alman
askeri hemşire Marie Vasilyadu’nun özel eşyalarını ve üzerindeki
giysilerini sıkı bir aramadan geçirirler ve hastabakıcılarla hemşirelerin giydikleri kışlık üniformasının astarının içine dikilmiş vaziyette iki mektup bulurlar. Bu olayın hemen ardından hemşire gemide
devamlı olarak kontrol ve gözetim yapmakta olan bir Alman subayı
komutasındaki 10 kişilik askeri müfrezeye teslim edilir ve gemiden
ayrılmasına da müsaade edilmez.
Öte yandan Alman işgal kuvvetleri bu olay üzerine 6 kişilik gemi
personelinin karaya çıkmasına bundan sonra artık müsaade edilmeyeceğini, kendilerine verilen müsaade evraklarının geriye alınacağını ve Kızılay delegelerinin de geminin Pire’den hareketine kadar
gemiye girmelerine müsaade edilmeyeceğini açıklarlar. Almanlar
Kızılay delegeleriyle ilgili kararlarını daha sonra düzeltirler ve gerekli müsaadeyi verirler. Hemen bir gün sonra da geminin süvarisi
385- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Yazı işleri Müdürü
ve Yunanistan’a Yardım Misyon Delegelerinden S. I. Umar tarafından Umumi Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen
9 Aralık 1941 tarih ve 4 sayılı yazı.
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için özel bir izin alınmıştır. Konuyla ilgili olarak Türk Başkonsolosluğu tarafından gerekli işlemler ve girişimler de başlatılır ve personel ile geminin vize işlemleri, vapurun liman, karantina, gümrük
faaliyetleri için süvariye devamlı surette bir izin alınır. Alman polisi tarafından bilinmeyen bir yere götürülen ve Türk uyruklu olan
hemşire Marie Vasilyadu’nun akıbeti konusunda da girişimlerde
bulunulmasına rağmen bütün bunlar sonuçsuz kalacaktır. Hemşire Marie Vasilyadu’nun gemi personelini ve Kızılay delegelerini
zor duruma sokan bu davranışı Kızılay delegeleri tarafından daha
sonra Yunan Kızılhaç yetkililerine de aktarılır ve yaşanılanlardan
duyulan üzüntü belirtilir. Bu arada Marie Vasilyadu’nun kendisini
Alman işgal kuvvetlerine mazur gösterecek açıklamalarda bulunduğu ve İstanbul’da bulunduğu esnada İngilizler tarafından kendisine
yapılan yemek davetini kabul etmediği yönünde açıklamalarda bulunduğu da öğrenilir.
Hemşire Marie Vasilyadu’nun elbisesinde bulunan iki mektup
nedeniyle Alman işgal kuvvetleri bir dizi yeni tedbirler alırlar. 386 Bu
kapsamda geminin dönüş hazırlıkları içinde bulunduğu 4 Aralık
1941 günü gemiyi uğurlamaya gelen Türk konsolosluk yetkilileri, geminin devamlı kontrolünü ve denetlemesini yapan 10 kişilik Alman
askeri müfrezesi ve Kurtuluş vapurunun bütün mürettebatı önünde
gemi didik didik aranır. Hemen ardından Kızılay delegelerinin kullandıkları traş bıçaklarına ait paketlerin içleri bile büyük bir özenle
açılarak kontrolden geçirilir. Alman yetkililer ise Kızılay delegelerinin diplomatik pasaport sahibi olmadıklarını ve bu uygulamaların
bundan sonra da devam edeceğini belirterek “bu hareketten dolayı
çok esef duyduklarını ve kendilerinin mazur görülmesini” rica eder-

386- Kurtuluş gemisinin 5. seferinde de Yunan hemşirenin soruşturmasının devam etmesi ve tutukluluk halinin
kaldırılmaması nedeniyle Kurtuluş gemisi personeli ve Kızılay temsilcileri aynı sıkıntılı süreci yaşamaya devam
edeceklerdir. KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi S. İ. Umar tarafından
Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 25 Aralık 1941 tarihli ve 5 sayılı yazı.
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ler. 387 Konuyla ilgili olarak Kızılay delegesi Feridun Demokan tarafından yapılan ufak bir protesto haricinde yaşanılanlar büyük bir
olgunluk ve sükûnet içerisinde kabullenilir. Bütün bu yaşanılanlar
neticesinde Kızılay yardım heyetinde bulunan delegeler tarafından
kendilerine diplomatik pasaport verilmesi ve Almanların bu katı tutumu ve sert davranışlarının önüne geçilmesi istenir. 388
Kurtuluş gemisi bu seferinde de daha önce olduğu üzere Pire limanına varır varmaz getirdiği yükünü limana boşaltır ve Kızılhaç’a
teslim ederek görevini tamamlar. Geminin limana girmesinin ardından bir manga Alman askeri gemi tekrar demir alıncaya kadar
gemiyi işgal ve muhafaza altında tutar. Alman askerleri geminin boşaltılması sırasında o kadar katı kurallar koymaktadırlar ki “en küçük bir kâğıt parçasına kadar her şey Alman komutanın kontrolüne”
bırakılmış durumdadır. Beynelmilel Kızılhaç cemiyeti ve Yunanlar
tarafından daha sonra da şikâyet konusu olacak olan gönderilen bazı
kolilerin sahiplerine ancak boş olarak teslim edilmesi de Alman komutan tarafından gözlem altına alınır ve Kızılay delegelerinin bu
işteki “derece-i mesuliyetini” anlamak ister. 389
Kurtuluş gemisinin yardım malzemesi götürdüğü Yunanistan’da durum o kadar sıkıntılı ve içinden çıkılmaz bir hal almıştır ki
Kızılay tarafından gönderilen malzemelerin sandık ve çuvallarının
mümkün olduğu nispette geriye getirilmesi fikri ise daha başından
sekteye uğramıştır. Örneğin Yunanistan’a gönderilen yumurtaların
muhafaza edildiği sandıklar Yunanistan’da tabut yapımında kullanılmaktadır ve bunların iade edilmeleri söz konusu bile olamaz. 390
387- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Yazı işleri Müdürü
ve Yunanistan’a Yardım Misyon Delegelerinden S. I. Umar tarafından Umumi Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen
9 Aralık 1941 tarih ve 4 sayılı yazı.
388- A. g. a.
389- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Türkiye Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından
Umumi Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen 3 Aralık 1941 tarih ve 617 (241829 sayılı yazı.
390- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Yazı işleri Müdürü
ve Yunanistan’a Yardım Misyon Delegelerinden S. I. Umar tarafından Umumi Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen
9 Aralık 1941 tarih ve 4 sayılı yazı.
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Bu arada Pire Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada ise
bölgede bulunan 3.500 civarındaki Türk uyruklu Rum vatandaşından 1.500 kişilik bir kısmının açlık sınırının altında yaşadığı, durumlarının günden güne fenalaştığı ve iaşe darlığı nedeniyle ölüm
tehlikesiyle karşı karşıya bulundukları ifade edilir.
Konsolosluk tarafından bu insanların tamamına iaşe desteğinin
imkânsız olduğu, yapılan bir miktar para yardımıyla içinde bulunulan şartların çok fazla değiştirilemediği belirtilen açıklamada bu
insanlara İstanbul’da bulunan yakınları tarafından gönderilecek
yardım paketlerinin Kurtuluş gemisiyle getirilmesi ve Yunanlara
yapıldığı üzere onlara da konsolosluk vasıtasıyla yardım yapılmasının sıkıntıyı bir nebze düzelteceği de ifade edilir. Bununla birlikte
Kızılay Yunanistan yardım heyeti tarafından bu teklif makul görünmekle beraber tatbiki imkânsız olarak değerlendirilir;391
“1- Türkiye’de akraba ve ebeveyni bulunan Yunanistan’daki Rumların mühim bir kısmı –öteden beri olduğu gibi- Yunan hükümetince Yunan konsolotaca Türk addedilen ve hangi taraf menfaatlerine muvafık
geliyorsa o tarafa dönen kimselerdir.
2- Konsolatonun gerek nakil vesaiti gerek emtiayı saklama yerleri ve
tevzii mekanizması için ne vakti ne de lüzumu kadar memuru vardır.
3- Gönderen zat Türk tebaası, gönderilen zatın Yunanistan’da resmi
vazife almış Yunan tabiiyetini resmen kabul etmiş kimselerden olması,
4- Gönderen Yunan fakat Yunanistan’da bulunan akrabasının Türk
tabiiyetinde olması sebepleri gibi. Diğer taraftan memleketimizde bazı
maruf Türk zatlar tarafından gönderilen kolilerin Atina’daki sahipleri
orada elyevm mevki sahibi bazı Yunanlar olmasına göre bu işi ayırmak
çok zor olacaktır. Keza general konsolatomuzun delege vazifemizin konsoloshanede bize tahsis edilecek bir odada görülmesi hakkındaki teklifi
de bitaraflığa muvafık görülmemektedir.”
391- A. g. a.
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Atina Belediye Başkanı tarafından yapılan davet üzerine Kızılay
delegeleri Türkiye’nin Atina Başkonsolosu ve Atina Belediye Başkanıyla birlikte bu şehirde bulunan yetimhaneler ve kreşlerden dört
tanesini ziyaret eder. Savaş nedeniyle anasız babasız kalmış yaklaşık
40.000 çocuktan yaklaşık 14.000 tanesinin yerleştirilmiş olduğu bu
yetimhanelerde yüzlerce çocuğun da yemek yiyebilmesi için gayret
gösterilmektedir. 392 Çocuklara verilen yemeklerin Kurtuluş gemisiyle bu ülkeye getirilen kuru fasulye, yumurta ve lakerdadan oluşması ise Kızılay delegelerini ayrıca memnun eder.
Geminin ilk seferinde karşılaşılan ve Yunanistan’a yardım amaçlı götürülecek gıda maddelerinin temini aşamasında mal alınan
bazı tüccarların para kazanma hırsı içerisinde tefecilerle anlaşması
sonucunda bozuk ve yabancı maddelerle karıştırarak mal verdikleri görülmüş olduğundan bu konuda tedbir alınmaya çalışılmış ve
geminin daha sonraki seferlerinde gıda maddeleri Türkiye Ticaret
Bankası İstanbul Şubesi aracılığıyla alınmaya başlanmıştır. Bununla birlikte geminin ikinci ve üçüncü seferinde de aynı sıkıntılar yaşanmıştır. Örneğin Kızılay heyeti tarafından yetimhanelere
yapılan ziyaret sırasında yetimhaneye Türkiye’den gönderilen yumurtaların %8’lik bir kısmının bozuk olduğu açıklanmış, geminin
Pire limanında tahliyesi sırasında kuru bakla, fasulye ve nohudun
da yabancı maddelerle dolu olduğu görülmüştür. Yunanistan Kızılhaç Teşkilatı ve Uluslararası Kızılhaç Teşkilatının düzenlediği ve
Kızılay delegelerinin de katıldığı toplantıda Avitaminos hastalığına
karşı ilaç yapmak üzere acilen arpaya ihtiyaç duyulduğu gündeme
gelir. Arpadan üretilen ilacın yapılabilmesi için bu ülkeye Türkiye
tarafından gönderilecek 50 ton arpanın on binlerce insanın hayatını
kurtaracağı belirtilerek Kurtuluş gemisiyle bir dahaki seferde getirilecek kuru soğan yerine bir defaya mahsus olmak üzere 50 ton arpa
392- Savaş sonunda ülkede tespit edilebilmiş ailesinden uzak öksüz ve yetim çocuk sayısı ise 270.000’dir. Ottawa
Citizen, 14 Aralık 1951.
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gönderilmesi de istenir. 393 Gemi bu seferini tamamlayıp 4 Aralık
1941 Perşembe günü saat 13.00’de Pire’den hareket eder ve 6 Aralık
1941 Cumartesi günü saat 17.30’da İstanbul limanına demir atar.
Öte yandan Japonya’nın ustaca hazırlanmış bir planla Amerikan
donanmasını kıskıvrak yakaladığı Pearl Harbour’a gerçekleştirdiği
hava harekâtı savaşın da seyrini bir anda değiştirir. Alman işgal güçleri Rusya’da yeni bir harekâtın içine girmiş durumdayken savaşın
dışında kalmaya çalışan Türkiye ise gerek ülke içinde yaşanan sıkıntılar, gerekse savaşın doğal sonuçları nedeniyle gergin bir dönemden
geçmektedir;394
“Asırlardır belki hiçbir nesli barış içinde doğup ölmeyen bu millete
harbi sonuna kadar kansız, yarasız ve acısız geçirmek nasip olacak mıdır bilmiyoruz. Fakat dileğimiz odur. Hiçbir toprak kazancı peşinde değiliz. Bizi ancak bir zorlama savaşa sokabilir. Çünkü barış için ne şeref,
ne hak, ne de bir karış toprak haracı vermek niyetinde değiliz.”
Yeni yılla beraber Yunanistan’da durum daha da kötüleşir. Bulgarlar özellikle Yunanistan’ın kuzeyinde 5.000 sivil Yunan vatandaşını öldürür ve yaklaşık 980.000 Yunan köylü de köylerini bırakarak
başka yerlere göç etmek zorunda kalır. 395 Atine ve Pire sokakları ise
yine aç ve perişan insanlarla doludur. 396 Bu arada Türk hükümeti de
Türkiye’ye gelen mültecilerle ilgili yeni kararlar almakla meşguldür.
Hükümet 2510 ve 2848 numaralı kanunlar çerçevesinde mülteciler ile göçmen nakledilen kimselerin iaşesine dair 16 Haziran 1936
tarihli kararnameye bir takım eklemeler yapar. Bu yeni eklemelere
göre ‘Muharip devletler tebaasından olup da vaziyeti hazıra dolayısıyla Türkiye’ye iltica eden sivil mültecilerden hâli vaziyetleri mü393- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Yazı işleri Müdürü
ve Yunanistan’a Yardım Misyon Delegelerinden S. I. Umar tarafından Umumi Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen
9 Aralık 1941 tarih ve 4 sayılı yazı.
394- Falih Rıfkı Atay’dan aktaran Ulus, 3 Ocak 1942.
395- İkdam, 14 Ocak 1942
396- A. g. g., 14 Ocak 1942
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sait olmayanlar gerek mürettip yerlerine gidinceye kadar ve gerekse
mürettip yerlerinde kendi vaziyet-i içtimaiyeleri ile mütenasip bir
surette iskân yardımına tutulurlar. Bunların iaşe, ibate ve diğer zaruri ihtiyaçlarını karşılamak ve temin etmek üzere yapılacak nakdi
ve ayni yardım miktarı mahalli idare heyetlerinin kararıyla tespit
olunur. Türkiye’de yerleşmek maksadıyla dış memleketlerden gelen
Türk ırk ve kültürüne mensup olan göçmen ve mülteciler ile memleket dâhilinde nakle tabi şahıslar dahi buna tabi tutulurlar.’397
Böylece Kurtuluş gemisinin yardımları perişan durumdaki Yunanlar için tam bir cankurtaran simidi olur. Yunanlar bu yardımlardan o kadar etkilenirler ki Pire’de en işlek caddelerden birisine geminin resmini astıkları gibi Atina caddelerinden “en güzel birisine”
de Yunan Basın Birliği tarafından başlatılan girişim sonrasında 398
Kurtuluş ismi verilmesi gündeme gelir. 399 Bazı Yunanlar ise harpten
sonra bu felaket günlerinin yegâne hatırası olarak bu geminin satın
alınmasını ister.400 Öte yandan Girit’te serbest bırakılan 800 Yunan
savaş esiri 15 Ocak 1942 günü Pire’ye gelirler.401 Ayrıca 5000 kadar
Yunan esiri daha aynı günlerde serbest bırakılmak üzeredir. Diğer
taraftan Yunanistan’da yaşananlarla ilgili olarak Türk gazeteleri
‘Zavallı Yunanistan’ şeklinde başlıklar atarken Yunan hükümetinin
fakirlere yardım edilmesini isteyen, ‘Yunan milletini kurtarmanın
yegâne yolunun şahsi fedakârlıklardan çekinmeden birbirine yardım etmek olduğunu’ belirten duyuruları yayımlanır.402

397- BCA.030.18.01.02.102.45.7
398- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi Saim İ. Umar tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 19 Ocak 1942 tarihli ve 6 (969) sayılı yazı.
399- Vakit, 19 Ocak 1942
400- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi Saim İ. Umar tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 19 Ocak 1942 tarihli ve 6 (969) sayılı yazı.
401- Ulus, 18 Ocak 1942
402- Cumhuriyet, 19 Kasım 1941.

KIZILAY BELGELERİ IŞIĞINDA YUNANİSTAN’DA ÖLÜM, AÇLIK, İŞGAL

283

ç) Kurtuluş Gemisinin Dördüncü Yunanistan Seferi
Yunanistan’a yaptığı yardım seferlerine devam eden Kurtuluş
gemisinin Pire’ye 4. seferi kötü hava koşulları nedeniyle önce 3–5
Aralık 1941 tarihine ertelenir;403 ancak bu sefer belirtilen tarihte değil, 12 Aralık 1941 günü geminin İstanbul’dan saat 17.50 itibarıyla hareket etmesiyle başlar ve gemi 14 Aralık 1941 günü saat
18.00 civarında Pire limanında olur.404 Gemi havanın kararması
ve gereken onayın Alman işgal kuvvetleri tarafından verilmemesi
nedeniyle geceyi Faliron civarında eski İsmile Paşa limanında geçirir ve ertesi gün Pire limanına demir atar. Gerçekleştirilen bu sefer
sonrasında Kurtuluş vapuru 14 Ocak 1942 günü İstanbul’a döner.405
Geminin bu seferinde de Kızılay delegeleri tarafından düzeltilmesi gereken husus yine aynı konuyla ilgilidir. Kurtuluş gemisinin
Çanakkale’den hareket saatinin 15.00 olması nedeniyle Pire limanına geldiklerinde havanın kararmış olması, sürenin son derece kısıtlı olması ve Almanların müsaade etmemesi nedeniyle tahliye işlemi yapılamamakta ve gemi geceyi boşu boşuna farklı bir limanda ve
yüküyle beklemektedir.
Aynı dönem içerisinde Kurtuluş vapuruyla Yunanistan’a giden Kızılay yetkilileri Yunanistan eski Millî İktisat Bakanı Zanas’ı
da ziyaret ederler. Burada bir konuşma yapan eski bakan ise hâlihazırda yardıma muhtaç 500 bin kişinin Soupe Populaire denilen
bu aşevlerinde406 Kurtuluş gemisinin getirdiği gıda maddeleriyle
beslendiklerini ve bu sayede açlıktan ölüm vakalarının azaldığını,
ayrıca son dönemde gelen yardım malzemelerinin daha öncekilere
nazaran çok daha iti kalitede olduğunu ve şikâyetlerin ciddi ölçüde
azaldığını belirtir ve bu büyük insanlık hareketinin Yunanistan’da
403- BCA.030.10.171.185.20
404- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi S. İ. Umar tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 25 Aralık 1941 tarihli ve 5 sayılı yazı.
405- İkdam, 15 Ocak 1942
406- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi S. İ. Umar tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 25 Aralık 1941 tarihli ve 5 sayılı yazı.
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unutulmasının mümkün olmayacağını belirterek teşekkürlerini ifade eder.407
Bu ziyaret sırasında Kızılay temsilcileri tarafından da daha önceki seferler sırasında bu ülkeye getirilen bazı gıda maddelerinin bozuk
ve kalitesiz oldukları yönündeki şikâyetlerin ciddiyetle ele alındığı ve
bu sorunun çözümü için gereken tedbirlerin uygulamaya geçirildiği
yönünde bilgi verilir.408 Öte yandan geminin daha önceki seferlerinde karşılaşılan bazı sorunlar ise aynen devam etmektedir ve bunların başında da çuval sıkıntısı gelmektedir. Her ne kadar Yunanistan’a
yardım amaçlı gönderilen çuvalların boş olarak iadesi istenilse de
bu bir türlü gerçekleşemez ve yardımların limanda boş bir alana
boşaltılmasıyla zaman kaybı, yardım malzemelerinin ziyan olması
gibi istenmeyen pek çok sorun ortaya çıkar. Geminin bu seferinde
ise Kurtuluş gemisinin Pire acentesi tarafından daha sıkı tedbirler
almak ve Yunanlara verilen çuvalların geri alınması konusunda bazı
girişimlerde bulunulur. Geminin 4. seferinde ise 428 ton fasulye,
812 ton nohut, 180 ton soğan, 300 ton patates, 60 ton lakerda, 300
sandık yumurta ve 650 koli giyecek malzemesi ve ilaç gönderilir.409
Kızılay ise Pire’de bulunan Alman yetkililerinin Kurtuluş gemisinin
ilk seferini yapmasının ardından tahliye ve yardım malzemelerinin
dağıtımı sırasında bir Kızılay görevlisinin de orada görevlendirilmesi yönündeki teklife aynı günlerde yaptığı bir açıklamayla cevap
verir ve Yunanistan’a gönderilmekte olan gıda maddelerinin yalnız
naklinde vazife aldıklarını, bu yardım malzemesinin Yunanistan’da
dağıtılması işinde “mesuliyet alınmasından çekinildiğini, orada daimi mümessil bulundurmak ihtiyacını da duymadığını...” belirtir.410
407- BCA. Hariciye Vekâletinin Başvekâlete gönderdiği 17 Ocak 1942 tarihli ve 29730/30 sayılı yazısı
408- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi S. İ. Umar tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 25 Aralık 1941 tarihli ve 5 sayılı yazı.
409- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Tavilzade Mustafa ve Biraderleri Vapurları Şirketi tarafından
hazırlanan ithalat manifestosu ve konşimento
410- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Hariciye Yüksek
Vekâletine gönderilen 10 Birinci kanun 1941 tarihli ve 18770/413 sayılı yazı.
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Geminin bu ziyareti sırasında Türk Başkonsolosluğu tarafından 19 Aralık 1941 tarihinde düzenlenen çaylı toplantıya başta
Yunanistan’da bulunan Kızılhaç temsilcileri olmak üzere yabancı elçilik temsilcileri de iştirak eder. Fransa Büyükelçiliği mensubu “chargé d’affaire” ise Kızılay temsilcilerine yaptığı açıklamada tarafsız bir ülke olarak Türkiye’nin Kurtuluş gemisi vasıtasıyla
Yunanistan’a yaptığı yardımları takip ettiğini, tarihini ve yerini
hatırlayamadığı Türkiye’deki bir deprem nedeniyle felaketzedeler
adına Yunan halkı tarafından yapılan yardımları da yine tarafsız bir
gözle takip ettiğini belirtir ve takdir duygularını ifade eder. Fransız
diplomat ayrıca Yunanistan’daki açlık tehlikesinin ciddi boyutlara
ulaştığını, bu konuyla ilgili olarak söz konusu ülkede yaşayan 1.200
civarında Fransız vatandaşı için bedeli mukabilinde yardım gönderilmesi konusunda Türkiye’den yardım talep ettiklerini de ifade
eder. 1939 Aralık ayında meydana gelen bu depremle ilgili olarak
Kızılay temsilcisi de aynı şekilde Fransız halkının yardımlarının da
Türkiye tarafından unutulmayacağını ifade eder. Aynı takdir dolu
ifadeler Bulgaristan Büyükelçisi tarafından da ifade edilirken yardım talebinde bulunan Danimarka Büyükelçiliği temsilcisi yanında
Bulgaristan Büyükelçisi de Yunanistan’da içecek çay bulamadıklarından Kurtuluş gemisinin bir dahaki seferinde kendisine çay da
getirilmesini ister ve bunun mümkün olup olmadığını sorar. Söz konusu bu çay ziyafeti sırasında Kızılay temsilcilerini ziyaret edenler
arasında ispanya Sefareti chargé d’affaire Eduardo Gasset y Diezde
Ulzut da bulunmaktadır ve o da Türk Hariciye Vekâleti aracılığıyla
yapılan girişimler sonrasında Kurtuluş vapurunun kendileri için getirdiği yardım malzemelerini teslim aldıkları için minnettarlıklarını
belirtir.411 Kızılay temsilcisinden bu toplantı esnasında yardım isteyenlerden birisi de “hayırseverliği, nefsi feragati ile bütün Yunanlarca sevilen ve bütün servetini verem sanatoryumlarına hibe ederek
411- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi S. İ. Umar tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 25 Aralık 1941 tarihli ve 5 sayılı yazı.
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Yunanistan’da pek nadir bir vaka olarak hali hayatında büstü yapılan” Yunan Kızılhaç teşkilatının 92 yaşındaki başkanı Atanasyadis
olur ve o da bedeli mukabilinde 20 ila 40 okka arasında iyi cins un
ister.
Kurtuluş vapuru aracılığıyla Türkiye işgal altındaki aç ve muhtaç
Yunanistan’a yardım faaliyetlerine aralıksız devam ederken Atina’da
görev yapmakta olan Türkiye’nin Atina-Pire Başkonsolosu İnayetullah Özkaya da akrabaları ve dostları tarafından Kurtuluş gemisiyle
kendisine gönderilen gıda maddelerini maiyetindekilere ve sayıları
3.500 civarında olduğu tahmin edilen “en fakir Türk tebaasından en
çok maişet darlığına uğrayanlara meccanen dağıtmakta” ve para yardımları karşılığında ve bedeli döviz olarak ödenmek şartıyla muhtaç
insanlara gıda yardımı talep etmektedir.412 Başkonsolos bu konuyla
ilgili düşüncelerini ise “Türkiye Cumhuriyeti tabiiyeti kazanmış herhangi bir fert din ve milliyeti nazarı itibara alınmaksızın bu açlık afatı
karşısında mensup olduğu âlicenap memleketi tarafından diğerlerine
tercihen himaye edilmelidir.”413 diyerek açıklar. Başkonsolos böylece
Atina ve Pire bölgesinde yardım faaliyetlerini bir düzen dâhilinde
yapabilmek amacıyla bir Türk Yardım Birliği oluşturur, idare heyeti
seçer ve nizamnamesini de hazırlatır. Hariciye Vekâleti aracılığıyla
faaliyet gösterecek olan bu yardım heyeti fiilen çalışmalara başlayıncaya kadar Yunan Kızılhaç teşkilatından bir miktar erzak talep eder
ve bu istek Yunanlar tarafından da kabul edilir. Kurtuluş gemisinin
bu seferi sırasında Kızılay temsilcileri tarafından ziyaret etme imkânı bulunamayan İtalyan Kızılhaç temsilcisi Guglietmo Anno da
Uluslararası Kızılhaç Heyeti temsilcisi Mösyö Brunsel vasıtasıyla
haber gönderir ve Kızılay temsilcileriyle Brunsel’in yazıhanesinde
ve Grande Bratagne otelinde iki ayrı görüşme gerçekleştirilir. İtalyan
412- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi S. İ. Umar tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 25 Aralık 1941 tarihli ve 5 sayılı yazı.
413- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi S. İ. Umar tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 25 Aralık 1941 tarihli ve 5 sayılı yazı.
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yetkili burada yaptığı konuşmada “asil ve necip Türk milletine karşı en
büyük saygı ve sempati hisleriyle mütehassıs bulunduğunu, dünyada en
büyük arzu ve temennisinin Türkiye’nin bu harp faciasına iştirakten kaçınması olduğunu ve Türk memleket ve milletini daima sulh ve sükûnun
bir sembolü olarak görmek olduğunu”414 belirtir. İtalyan temsilci ayrıca uzun bir hastalık devresi sonrasında çok zayıf düştüğünü, hastalıktan kurtulabilmek amacıyla da Türkiye’den biraz patates, yumurta ve makarna getirtmek istediğini belirterek eski bir arkadaşı olan
İtalya’nın İstanbul Konsolosuna yazdığı bir mektubu Kızılay temsilcisiyle gönderir. Kurtuluş gemisinin bu ziyareti esnasında Kızılay
vasıtasıyla istenilen bir başka yardım talebi ise savaşın başlamasıyla
beraber alıcısına teslim edilemeyen ve savaş döneminde özellikle
hastanelerde büyük ihtiyaç duyulan afyonla ve akaryakıtla ilgilidir.
Bu konuda Türkiye’nin acil yardımı istenir ve Yunanistan’a ihtiyaç
duyulan afyonun ve mazotun gönderilmesi talep edilir. Bu arada
uzak bir ihtimal olarak görülmekle beraber Rusya’da baş gösteren
lekeli hummanın istirahat ve tedavi amacıyla Yunanistan’a nakledilmekte olan Alman askerleri vasıtasıyla bu ülkeye de yayılması ihtimali de Kızılhaç ve Kızılay yetkililerini tedirgin eder. Ayrıca ülkede
sabun başta olmak üzere temizlik maddelerinin olmaması yüzünden halk çok pis ve bitli durumdadır. Bitlenme ve hemen ardından
ortaya çıkacak çok daha tehlikeli hastalıklara karşı “fakir halkı tephir makinelerinden geçirmek için cihazları işletecek mazota şiddetle
ihtiyaç”415 bulunmaktadır. Yokluk, kıtlık, açlık ve işgalle pençeleşen
Yunan halkını bir parça da olsa temizleyebilmek için insanları makineler vasıtasıyla yıkamak ve temizlemek gerekmektedir; ancak akaryakıt yokluğu da ayrı bir sorun olarak ortaya çıkmıştır.
Bununla beraber özellikle Türk basınına yansıyan görüntü Kızılay yetkililerinin belirttiklerinden biraz daha farklıdır. Bu durumu
414- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi S. İ. Umar tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 25 Aralık 1941 tarihli ve 5 sayılı yazı.
415- A. g. a.
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Cumhuriyet gazetesi ‘Atina ve Pire’de her gün açlıktan 2.500 kişi
ölüyor.’ şeklinde verirken Vatan gazetesi ise ‘Atina’da ölenlerin sayısı 2.000’e yaklaşıyor. Yalnız Atina ile Pire’de her gün açlıktan 2.500
kişinin ölmekte olduğunu insanlığın gözü önüne koyarız.’ ifadelerine yer verir.416 Aynı şekilde Yunan yetkililerin Kızılay temsilcilerine
verdikleri bilgiye göre bu dönemde Yunanistan’daki İtalyan makamları tarafından Romanya’dan satın alınan mısırdan yapılan ekmekten Yunan halkına vesika karşılığında 40 dirhem (yaklaşık 120
gram) verilmektedir. Noel Yortusu nedeniyle aynı dönem içerisinde
yine vesikayla olmak üzere herkese 100 dirhem şeker ve kibritle beraber 20 yaşını aşmış erkeklere ve kadınlara birer paket sigara dağıtılmaktadır. İmaretlerde pişirilip “en fazla muhtacı muavenet olan”
450.000–500.000 kişiye dağıtılan yemekler ise açlık sıkıntısını bir
parça hafifletmektedir.

d) Kurtuluş Gemisinin Beşinci Yunanistan Seferi
Öte yandan aynı dönemde gazetelere yansıyan ve Tass Ajansı çıkışlı olan bir habere göre ‘Bugünlerde bir Türk vapuru batırılacak.
İçinden Alman ajanları çıkacak. Gemiyi batıran denizaltının mürettebatı ise Sovyet işaretleri taşıyacaktır.’417 Bugünlerde Türkiye’den
Yunanistan’a yapılan yardım faaliyetlerinin en ilginci ise Ziraat
Vekâleti’nin aldığı bir kararla Anadolu’da vurulan yaban domuzlarının Yunanistan’a gönderilmesidir.418 Bu dönemde Kurtuluş gemisinin Yunanistan’a yardım faaliyetleri kapsamında beşinci seferi de 28
Aralık 1941 Pazar günü saat 20.30’da İstanbul’dan hareketle başlar.
Gemi daha önceki seferinde de olduğu üzere Marmara Denizi’nde
şiddetli fırtınayla karşılaşılması üzerine yapacak bir şey olmaması
nedeniyle 29 Aralık 1941 günü saat 17.45 itibarıyla Gelibolu’ya ge416- Cumhuriyet, 16 ve 28 İkinci Kanun (Ocak) 1942, Vatan, 19 Şubat 1942 ve 5 Temmuz 1942.
417- Cumhuriyet, 23 Aralık 1941.
418- İkdam, 16 Ocak 1942
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linerek demir atılır ve orada bir gece kalınır. Havanın düzelmesiyle
beraber gemi ertesi gün, 30 Aralık 1941 günü tekrar demir alarak
Çanakkale’ye kadar gelir ve saat 15.00’e kadar orada beklemek suretiyle Çanakkale’den çıkış için emredilmiş olan saatinde limandan
ayrılır.419 Esasında geminin Çanakkale’den saat 15.00 itibarıyla demir alması daha önceki seferlerinde de hep sıkıntıya neden olmuş,
geminin Pire limanına gece varması nedeniyle tahliye işlemleri
yapılamadığından gece gemi limandan başka bir yerde beklemek
zorunda kalmış, vakit kaybetmiş ve bu da pek çok sıkıntıları beraberinde getirmiştir. Özellikle Yunanistan’a yardım faaliyetlerini
yürüten Kızılay delegeleri Saim İ. Umar ve Feridun Demokan tarafından bu durum defalarca yetkililere iletilmesine rağmen sorunun
çözümü ve geminin daha erken bir saatte Çanakkale’den ayrılması
yönünde somut bir adım atılmamıştır.
Kurtuluş gemisinin bu beşinci seferinde Çanakkale’den ayrıldıktan yaklaşık 20 mil sonra gemi kaptanı tarafından denizde yeni
bir fırtına beklentisinin söz konusu olduğu yönünde yapılan uyarılar sonrasında gemi saat 16.45 itibarıyla tekrar geri döner ve belirtildiği üzere başlayan fırtınaya yakalanmadan Çanakkale’ye döner ve
limanda demir atar.420 İstanbul Liman Müdürlüğü ve Kızılay Genel
Merkezi ile yapılan telefon görüşmeleri ve havanın nispeten düzelmesi sonrasında Kurtuluş gemisi 3 Ocak 1942 günü saat 15.00’de
Çanakkale limanından demir alır ve 5 Ocak 1942 günü saat 18.25’de
Pire limanı yakınlarına gelir ve açıkta demir atar. Havanın kararması nedeniyle bölgede bulunan karakol gemileri vasıtasıyla aydınlatılan ortamda Kurtuluş gemisi kılavuz gemilerin de yardımlarıyla
çelik ağlarla örülmüş olan liman yakınlarındaki güvenli bölgeden
içeriye girer ve liman açıklarındaki mendirekte demir atar. Gemiye
419- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi Saim İ. Umar tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 19 Ocak 1942 tarihli ve 6 (969) sayılı yazı.
420- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi Saim İ. Umar tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 19 Ocak 1942 tarihli ve 6 (969) sayılı yazı.
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çıkan Alman işgal güçlerine bağlı askerler gemideki büyün ışıkların
söndürülmesini ve karartma emirlerine uyulmasını talep ederler.421
Ancak Kurtuluş gemisi mürettebatı ve Kızılay delegelerinin gecesi
pek de sakin geçmeyecektir ve aynı gece yarısı 00.45 civarında dışarıdan gelen siren ve alarm sesleriyle bütün mürettebat güverteye fırlar. Hava sıcaklığı -3 derecelerindedir ve aydınlık bir ortam söz konusudur; ancak havanın aydınlanmasına yarayan başka unsurlar da
söz konusudur ve Alman projektörleri neredeyse bütün gökyüzünü
gündüz gibi aydınlatarak hava saldırısına karşı koymaya çalışmaktadır. Feridun Demokan da Yunanistan’da yaşanan olayları “Büyük
Kumar” olarak nitelendirir ve tanık olduklarını yazıya döker; ancak
Feridun Demokan’ın Yunanistan’a gidiş gelişlerinde kafasında tasarladığı çok daha farklı, gizli ve son derece tehlikeli bir planı vardır.
İnsanların açlıktan inim inim inledikleri ülkede askeri kısıtlamalar o kadar yaşanılmaz ve katlanılmaz haldedir ki yerli halkın değil
fotoğraf çekmesi ve bunları ülke dışına gönderebilmesi neredeyse
nefes almaları bile yasaklanmış durumdadır ve bu ülkede yaşanılanlardan ne savaşı yakından hisseden ve yaşayan Avrupa’nın ne de
Amerika Birleşik devletleri’nin haberi vardır. İşte tam da bu noktada
yaşanılan bu trajediyle ilgili olarak Demokan da Alman işgalinde
bulunan Yunanistan’da açlık nedeniyle insanların yaşadıkları trajediyi resimleyecek ve Alman denetimlerinden kurtarmak suretiyle
bu resimleri Amerika Birleşik Devletleri’ne ulaştırarak dünyanın ilgisini bu küçük ülkeye çekecektir;422
“…Seyahatler devam ediyordu. Getirdiğimiz yiyecek maddeleri
okullara, halk aş ocaklarına, hastanelere veriliyordu. Beşinci seyahatimde mihmandarım Kondumas ile bir hayli ahbap olmuş, hakkımda
da oldukça emniyet telkin etmiştim. Aramızda da artık Rumca konuşuyorduk. Arada bir yalnız olarak eski Yunan gazeteci arkadaşlarımı
421- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi Saim İ. Umar tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 19 Ocak 1942 tarihli ve 6 (969) sayılı yazı.
422- KGMA, Feridun Demokan Özel Arşivi, D.1.
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görmeye de gidebiliyordum. Hele Belediye Başkanı Angelos Georgatos
ile hemen hemen her gün buluşuyorduk.423 Artık resimleri temin etmek
ve onları Yunanistan’dan bir an evvel çıkarmak zamanı gelmişti. Ancak
bu işi nasıl başaracağımı kati olarak bilmiyordum. Dostlarımın başında
Manol Megalokonomou vardı. Bu gazeteciyi Yunanistan’ın ihtiyar politika kurdu Venizelos her yere beraberinde götürmüş ve hatta Atatürk’ü
Ankara’da ziyaretinde bile yanından hiç ayırmamıştı. Manol fotoreporter idi. Resimleri temin etmek konusunda ona çok güvenim vardı. Yunan
Basın Kurumu Başkanı olan Zarifis, Basın Müdürü Politis, Columnist
(köşe yazarı) Thomopoulos, sonradan nazır olan Drossos ve daha birçok gazeteci. Kararımı ihtiyaten birbirlerinden haberdar olmayacakları
şekilde fırsat buldukça bildiriyor ve tedarik edecekleri resimleri gizlice
Kızılhaç Genel Müdürü Zevgolis’e vermelerini söylüyordum…”
Bu arada Atina, Pire, Faliron, Kokinya, Vula ve Salamin bölgelerine hava saldırıları aralıksız devam etmektedir. Almanlar bir
yandan saldırıda bulunan uçakları tespit etmeye çalışırlarken bir
yandan da uçaksavar ateşiyle karşı koymaktadırlar.424 Hava saldırıları yanında uçaklardan özellikle Salamin ve civarındaki adalara
paraşütlerle birtakım askeri malzeme de indirilmektedir. Uçaklardan atılan bombalar yüzünden Kurtuluş gemisi de sarsılmaya başlar ve gemi bir anda kendisini tehlikenin ve savaşın tam ortasında
bulur. Alman projektörleri iki savaş uçağını havada tespit etmelerine rağmen düşürmeyi başaramazlar; ancak uçaksavarlar tarafından
yapılan atışlarda Kurtuluş gemisi büyük tehlike atlatır. Almanların
attıkları bazı uçaksavar mermileri ve toplar Kurtuluş gemisinin üzerinden ve özellikle geminin bacasıyla direkleri arasından geçmeye
başlar. O güne kadar pek çok fırtına atlatan ve mürettebatın soğukkanlılığı sayesinde bunlardan kurtulan Kurtuluş gemisi bu sefer çok
423- Bu kişiyle ilgili olarak Feridun Demokan aynı anılarında “Harpten sonra Atina’ya gittiğim zaman Angelos
Georgatos’un İngiliz Intelligence (İstihbarat) Servisi ile bütün işgal süresince temasta olduğunu öğrendiğim zaman
çok hayret etmemiştim.” der.
424- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi Saim İ. Umar tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 19 Ocak 1942 tarihli ve 6 (969) sayılı yazı.
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daha farklı bir durumdadır ve mürettebat ne yapacağını bilemez halde kargaşaya neden olurlar.
Geminin bütün ışıklarını açmak ve projektörlerle saldırıda bulunan uçaklara geminin Kızılay’a ait bir yardım gemisi olduğunu göstermek fikri gündeme gelmekle beraber bu kargaşa ortamında yanlış
anlaşılabileceği ve uçaklar tarafından açık hedef olarak görülebileceği
düşüncesiyle bu fikirden derhal vazgeçilir. İstim üzerinde olan gemiyi bölgeden uzaklaştırmak ve açık denize çıkarmak düşüncesi de çelik ağlarla kapatılmış olan bölgeden dışarıya çıkabilmek için kılavuza
ihtiyaç gerektirdiğinden yerine getirilemez.425 Gemide bulunanlar
kendilerini güvertede yerlere atarak korumaya çalışırken liman dışında veya çelik ağlarla örülmüş bölgede bulunan işgal güçlerine ait
bazı savaş gemileriyle askeri nakliye gemileri ise aynı anda kıyılarda
kendilerine sığınacak yer aramakla ve saklanmakla meşguldürler.
Kurtuluş gemisindekiler ne yapacaklarını bilemez bir haldedirler ve
gemiyi terk etmek gibi düşünceler de söz konusudur; ancak geminin
tahlisiye sandalları gemiye çekilip yerlerine sabitlendiğinden, ayrıca
kılavuzun gemiyi terk etmesinin ardından geminin merdiveni de yukarıya çekildiğinden ilk anda yapılabilecek bir şey yoktur. Bununla
beraber geminin daha önce farklı bir görevle İskenderiye’ye gittiği
sırada hava saldırılarından kurtulabilmek için tahlisiye sandallarını
denize indirdiği ve merdivenleri de açık tutarak beklediği göz önüne
alınarak Kızılay delegelerinin talimatları doğrultusunda bu yönde
hazırlıklar tamamlanır. Geceleyin saat 02.45’e kadar yaklaşık 2 saat
devam eden hava saldırıları bölgede çok büyük yangınlara sebep
olurken saat 03.00 itibarıyla saldırılar tamamen durur ve tehlikenin
bittiğini gösteren sirenlerin ardından Kurtuluş gemisinde bulunanlar kamaralarına dönerler. Sabah 08.30’da gemiye gelen Alman askerleri geceki saldırılarda 250 ölü, 130 yaralı verdiklerini, iki küçük
savaş gemisinin de hasar gördüğünü açıklar. Bu noktada Kızılay de425- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi Saim İ. Umar tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 19 Ocak 1942 tarihli ve 6 (969) sayılı yazı.
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legeleri tarafından Türkiye’ye dönüşte istenilen husus yine aynıdır
ve geminin Çanakkale’den saat 15.00’de değil saat 09.00’da hareket
ederek Pire’ye erken saatlerde varması yönündedir. Geminin bu beşinci seferi sırasında da daha önce Almanlar tarafından savaş kurallarına aykırı hareket ettiği ve İstanbul’dan kaçak olarak bazı mektuplar
getirdiği için tutuklanan Marie Vasilyadu isimli Türk uyruklu Yunan
kadının tutukluluk halinin devam ettiği öğrenilir.
Öte yandan Kurtuluş gemisi tarafından Yunanistan’a getirilen
ve Kızılhaç yetkililerine teslim edilen yardım malzemeleri dışında
Atina’da görev yapmakta olan yabancı elçilik mensuplarına gönderilen yardım kolileri Alman yetkililerin itirazlarıyla karşılaşır.
Alman askeri güçleri diplomatik personele gönderilen bu kolilere
itiraz etmekle beraber seslerini fazla yükseltmezler; ancak Gazeteciler Birliği, sporcular, belediye memurları ve banka memurları gibi
Türkiye’deki meslektaşları tarafından yardım edilmeye çalışılan insanlara gönderilen yardım paketleri ise sert tepki ve itiraz görür. Bu
arada İstanbul belediyesi çalışanları tarafından Yunanistan’a gönderilen yardım malzemeleri ve gıda yardımı karşılığında minnettarlıklarını göstermek isteyen Yunanlar bir teşekkür mektubu eşliğinde
bir albüm ve bir de tabloyu İstanbul’a gönderirler.426 Yunanistan’daki
Kızılay temsilcilerinin şikâyet ettikleri husus ise özellikle diplomatik personele gönderilen ve Türk Hariciye Vekâleti tarafından özel
izin verilen yardım kolileri hakkında kendilerine bilgi verilmemesi ve kolilerin muhtevası hakkında ancak koliler açılınca haberdar
olmalarıdır. Kurtuluş gemisinin bu seferi ve Yunanistan’da olup
bitenler Türkiye’de çok yakından takip edilmekte ve elden gelenin
fazlası yapılmaya çalışılmaktadır;427
“Yazılarının altına Louis Henry Sampaix imzasını koyan bir meslektaşımız Yunanistan’daki açlık felaketine ait olarak bizzat içinde ya426- Vatan, 10 Mart 1942.
427- Yunus Nadi’den aktaran Cumhuriyet, 11 Ocak 1942.
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şamış ve gözleriyle görmüş olmanın mahsulü intibalarını La Republique
gazetesine verdiği baş makalede anlatmaya çalıştı. Şimdi komşu memleketi ıstıraplar içinde kıvrandıran faciayı daha iyi biliyoruz. Sefaletin
bilhassa Atina ve Pire’deki çok elim şekilleri beşer tarihinde eşi az görülmüş musibetlerdendir. Gıda maddelerinin bazıları hiç yoktur, olanları
da ihtiyaca kâfi değildir. İşgal kuvvetleri elden gelen yardımı yapmakla
beraber iaşe teşkilatını ve umumiyetle idareyi mahalli hükümete bırakarak daha fazlasına karışmayı memleketin içişlerine müdahale sayıyorlar ve ilerisine gitmiyorlar. Mahalli hükümet denilen nesne ise her türlü
kudret ve ehliyetten mahrumiyetini suiistimallere göz yuman ve hatta
yer yer bunu terviç bile eden fena idaresiyle katmerleştirmekte olan bir
heyettir. Yoksul bir memlekette eğer meydanı kendine müsait bulursa ihtiraslara gemi azıya aldıran kara pazarın oynayabileceği meşum roller
Yunanistan’da olanca iğrençliğiyle alıp yürümüş haldedir. Yüz binlerce
kişiden mürekkep çokluğu bir dilim ekmek bulmakta zorluk çekerken
kendilerine bir öğünü yüz veya iki yüz liraya mal olan ziyafetleri çekmeye hem imkân bulan hem bu ziyafetlerin tevakkuf ettiği malzemeyi tedarik edebilen meşru ve gayrimeşru, bilhassa gayrimeşru ticaret ve servet
sahipleri görülebiliyor. Şüphesiz bu hal düşman istilasına uğramış bir
memleketin felaketindeki acı derinliğin en göze çarpan nimetini teşkil
eder. İçlerinde mahalli hükümeti ellerinde tutanlar da dâhil olmak üzere
birkaç bin, hatta sekiz on bin kişinin umumun ziyanına olarak kendi
başlarının çaresine bakabilmeleri büyük bir mana ifade etmez. Mesela
yüz binlerle sayılan büyük ekseriyetin yokluklar içinde kıvranmasında
ve her gün biraz daha fazla olmak zere mütemadiyen yüzlerle ve yüzlerle
ölüp gitmesindedir. Hele muharrir Sampaix’nin üzerinde bilhassa ısrar
ettiği çocukların hali yürekler acısıdır. İşte dünyada büyük devletlerin
ihtiyaçları çarpışıyor diye Yunanistan’da ve keza bir insanlığın gözü
önünde böyle bir facia cereyan ediyor. Bu hali görüp de insanın lanet olsun bu harbe de, onun zaferine de demekten kendisini alamaması kadar
tabii ne olabilir?
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Yunan milletinin ve bilhassa Atina ve Pire halkının böyle cehennemi
bir akıbete uğramak için suçu nedir? Tecavüze uğrayan memleket kendisini kahramanca müdafaa ederken daha kahir kuvvetler önünde ve kendisine vaat edilen yardımın kifayetsizliği yüzünden sükût etti. Şimdi işin
buraya kadar olan safhalarını münakaşa etmek abestir ve bu satırlar
öyle bir münakaşaya kapı açmak için yazılmıyor. Önümüzde bulunan
çok feci safha şudur; Yunanistan her türlü ihtiyaç maddelerinden yoksundur. Bilhassa Atina ve Pire’de kıtlık kadın, ihtiyar, çoluk çocuk kısmı
arasında tırpan atıyor. Bu facianın böylece devam edip gitmesine karşı
insanlığın hala kılı kıpırdamayacak mı? Facianın sebepleri şunlardır;
1- Yunanistan zaten kendi ihtiyaçlarına yeter istihsal yapan bir
memleket değildi. İçine girmekte muztar kaldığı felaketli harp mevcudu
yiyip yutmuştu. Düşünmeli ki tütün memleketi olan Yunanistan’da sigara yoktur ve bir tek sigara tedarik etmek için on drahmi vermek lazımdır.
Bu hal sigara kâğıdının yokluğundan ileri geliyor. Diğer bütün ihtiyaç
maddeleri buna göredir.
2- İşgal kuvvetleri Yunanistan’a yalnız ellerinden gelebildiği nispette
yardım edebiliyorlar. Bulgaristan’da vesikaya tabi ekmek miktarı azaltılarak tasarruf edilen miktarın Yunanistan’a sevki bu cümledendir. Fakat kâfi değildir.
3- Yunanistan en lüzumlu ihtiyaç maddelerini Amerika’dan tedarik edebilir. Fakat buna abluka manidir. İngilizlerle beraber harp eden
Yunanistan mağlup olarak düşman işgaline geçtikten sonra tarihin feci
bir istihzası olarak İngiltere Yunanistan’ı düşman toprakları meyanına
koymuştur.
Gerçi bu bir harp kaidesidir fakat Yunanistan’ın felaketindeki büyüklük onun hususi vaziyetini göz önüne almaya, harp içinde olsa dahi onun
yürekler yakan felaketine bir çare bulmaya çok kuvvetli, hatta harpten
de ileri bir mesele olarak insanlık icabı bir sebep teşkil etmeliydi ve başta
muharipler olarak bütün dünya memleketleri işte her gün fecaati artan
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bu mesele önünde bulunuyorlar. Yunanistan’daki faciayı hafifletmek
için türlü çare şekilleri, türlü tedbirler düşünülebilir fakat bizce en kestirme yol Amerika’dan Yunanistan’a yalnız halkın ihtiyaçlarına mahsus olmak üzere en lüzumlu maddelerin kâfi miktarda ithaline müsaade
etmekten ve bunun formülünü çabuk tespit ederek tatbikine de derhal
geçmekten ibarettir. Atina ve Pire2de insanların ve bilhassa çocukların
ölümünden harbin kazanacağı hiçbir şey yoktur. Böyle bir akıbet ancak
insanlığın alnına kanlı leke olabilir. Yunanistan’a ithal olunacak eşyanın
yalnız Yunan halkı tarafından istihlak edilmesini kontrol etmek mümkündür. Evvelce de söyledik İsviçre Kızılhaç’ı ile Türk Kızılay’ı bu vazifeyi en kati bitaraflıkla ifa edebilirler. Eğer kâfi değilse bu heyetlere belki
İngiliz ve Amerikan Kızılhaçlarından aza koymak bile mümkündür.
Yunanistan’a ithal olunacak eşyanın bedelini kim versin? Harbe milyarlar tahsis eden Amerika bu sabık felaketzede müttefikin masum ahalisi
için tedavül sermayeliği edecek beş on milyon ayırmakta zorluk çekmez
ve böyle bir hareket belki bu harbin en şanlı sayfasını teşkil eder. Fakat
biz ondan da geçiyoruz ve kendisi için ithal olunacak eşyanın bedelini
bizzat Yunan milleti ödeyebilir. Amerika’da, Mısır’da ve dünyanın her
tarafında yüz binlerce Yunan vardır ve beride Yunan millet ve memleketi
vardır. Meselenin prensibi hallolunduktan sonra mali kısmı kolaylıkla
hallolunacak teferruat kabilinden kalır. Artık korkunç bir facia haline giren Yunan iaşe vaziyetinin bir parça iyi niyet sayesinde kolaylıkla
düzeltilebileceğine kani olduğumuz ve bunun böyle yapılmasını bir insanlık borcu bildiğimiz için bir kere daha insanlığın ve bilhassa alakalı
büyük milletlerin gözleri önüne koyuyoruz.”
Bu arada Atina’da sadece 7–8 tane İspanyol bulunmasına rağmen bu ülke büyükelçiliği tarafından her seferinde nasıl izin alındığı pek bilinmemekle beraber 200–300 kiloluk yardım paketleri
getirilmesine rağmen “kendisini çok yüksek gören” bu elçilik personelinin Kızılay temsilcilerinin “bu fuzuli hamallığından dolayı en
küçük bir teşekkürü bile fazla bulması”, bununla beraber diğer dip-
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lomatik personele ancak 5–10 kiloluk yardım paketleri gönderilebilmesi ise en çok tepki gösterilen durum olur. Öte yandan İstanbul’da
yaşayan Yunan uyruklular tarafından gönderilen ve vize işlemleri
İtalya’nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından yapılan 150 koli
yardım malzemesi bu işlemlerin bitmemesi üzerine geminin dördüncü seferine yetişmemiş, geminin son seferinde gönderilmesi
kararlaştırılmasına rağmen ilgili memurun unutkanlığı yüzünden
son seferde de gemiye yüklenememiştir. Kurtuluş gemisinin fırtına nedeniyle Çanakkale’ye geri dönmek zorunda kaldığı günlerde
İstanbul’dan başka gemiler aracılığıyla getirtilen bu yardım paketleri Çanakkale’de gemiye yüklenir ve Pire’ye getirilir. Getirilen yardım malzemeleri arasında Atina Belediye Başkanı tarafından Noel
dolayısıyla Yunan öksüz ve yetimlere dağıtılmak üzere istenilen 2
ton incir ve Türkiye’nin Atina Başkonsolosluğuna verilen 25 ton kok
kömürü de bulunmaktadır ve söz konusu yardım 9 Ocak 1942 günü
teslim edilir.428 Geminin bu seferinde Yunanistan’a götürülen yardım malzemeleri ise 1.107 ton kuru fasulye, 650 ton patates, 27 ton
uskumru tuzlaması, Osmanlı Bankası memurları tarafından gönderilen 9 ton kuru yemiş, 950 adet şahsi koli ve İspanya sefareti için
gönderilen 6 koliden oluşmaktadır.429
Bu arada Atina bölgesinde yaşayan 3.500 kadar Türk vatandaşına “baba muamelesi” yapan Türkiye Başkonsolosunun “en harcı
âlem cinsinden ve memleketten çıkarılmasında mahzur olmayan
2 ton kadar erzak” için müsaade alamaması da tepki gösterilen bir
başka husus olur. Marie Vasilyadu isimli hemşirenin tutuklanmasının ardından Almanların Kurtuluş gemisine mürettebat ve Kızılay
temsilcileri haricinde birisinin binmesine ve İstanbul’a gitmesine
müsaade etmemesi nedeniyle Atina’da yaşayan Türklere yönelik
olarak 250.000 drahmi yardımda bulunmayı taahhüt eden ve bu428- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi Saim İ. Umar tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 19 Ocak 1942 tarihli ve 6 (969) sayılı yazı.
429- A. g. a.
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nun için de İstanbul’a gelmesi gereken Abasoğlu isimli Anadolu’dan
göç etme bir Yunan ise Türkiye’ye gelebilmenin yollarını aramaktadır.430 Yunanistan’a Türkiye’nin ve Türk insanının yardımları
aralıksız devam ederken Türk basını da konuyu sıcak tutmakta ve
kamuoyu yaratmaya çalışmaktadır;431
“Komşu ve dost memleket lehine yürüttüğümüz insani dava muvaffak olmuştur. İşgal altında açlıktan ölen Yunanistan için ısrarla yükselttiğimiz sesin Amerikan mahfillerinde kulakları tırmaladığından
memnuniyetle haberdardık. Daha büyük bir memnuniyetle dün öğrendik ki tercümanı olduğumuz insanlık efkârı umumiyesiyle birlikte
Amerikan arzularına da mümaşat etmeyi yerinde bulan İngiltere nihayet Yunanistan’a karşı ablukayı kaldırmaya muvafakat eylemiştir.
Yunanistan’ı açlıktan öldüren feci macera, bizim dostumuz olduğu kadar İngiltere’nin de müttefiki bulunan bu memlekete karşı dahi tatbik
olunan İngiliz ablukasından doğuyordu. Bu abluka bu memleket için
kaldırılmakla tarihin nadir kaydettiği engin bir facianın önü alınmış
olacaktı. Amerika’ya ve İngiltere’ye ne kadar teşekkür etsek yerindedir ki
Yunanistan vaziyetinde her taraftan ve bizim tarafımızdan yükseltilen
acı sesleri can kulağıyla dinleyebilecek nihayet insanlık icabını yapmaya
karar vermişlerdir.
İngiltere’nin Yunanistan üzerindeki ablukayı kaldırmak kararına
vardığını dün gece Ankara Radyo gazetesi bildiriyordu. Kendisinin sebep olmadığı bir harp felaketinden sonra istila faciasına da uğrayan
komşu ve dost memleket bu harbin en acı tecellilerinden olarak İngiltere
tarafından ablukaya dâhil edilmiş ve düşman memleket sayılmıştı. Bu
badireyi takiben kahraman Yunanistan’ın korkunç bir kıtlığa da maruz
kalarak yoksulluk içinde, tüyler ürpertici bir hayata mahkûm oluşunu
ve dün aynı müşterek mücadele uğrunda beraber çarpıştığı memleketlerden hiçbir yardım görmeyişini hep acı acı hatırlarız. Radyo gazetesinin
430- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi Saim İ. Umar tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 19 Ocak 1942 tarihli ve 6 (969) sayılı yazı.
431- Cumhuriyet, 18 Ocak 1942.
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verdiği haber bir şayia halinde bize kadar gelmişti. Onun karar safhasına geçmiş bir tedbir olarak ele alınmış olması hiç şüphesiz herkesin evvel
Türk milletini ve Yunanistan’a yardım fikrini insani bir dava haline getirmiş bulunan gazetemizi memnun eder. Yaşama imkânları zorlaşmış
her insan topluluğunun imdadına koşmak her medeni millet için ulvi bir
vazifedir. İngiltere’nin kendi davası yolunda varlığını tereddütsüz ateşe
atan fedakâr Yunanistan’a karşı bu vazifesi ise söz götürmez bir insanlık
borcuydu. Şunu da ilaveye lüzum görürüz ki onun yerine getirilmesinden ancak memnuniyet duyulabilir fakat arzu veya karar kâfi değildir.
Derhal harekete geçmek ve açlıktan günde 1.000 kişinin öldüğü söylenen
Yunanistan’a en kısa yoldan erzak yağdırmak lazımdır.”
Kurtuluş gemisinin bu seferi öncesinde yabancı basın organlarına yansıyan haberler ise Yunanistan’da açlıktan ölenlerin günde
ortalama 2.000 kişi olduğu şeklindedir. The Journal de Geneva gazetesinin verdiği habere göre insanlar sokaklarda iskelet gibi dolaşmakta, her köşe başında ceset yığınları bulunmakta ve sadece çok
zengin Yunanların satın alabildikleri ekmeğin bir dilimi ise yaklaşık 15 dolar fiyatla satılmaktadır.432 Kurtuluş gemisinin bu beşinci
seferi sırasında Yunan Kızılhaç yetkilileri tarafından Soupe Populaire denilen aşevlerinden istifade eden aç vaziyetteki Yunanların
sayısının 400.000’den fazla olduğu da belirtilir. Mazot yokluğundan arabalar ve insanların yıkanması için kullanılacak araçlar çalışmazken sabun gibi temizlik maddelerinin yokluğu da insanların
bitlenmesine neden olmuştur. Ayrıca kömür yokluğu nedeniyle
tramvaylar, benzin yokluğundan da otobüs, kamyon ve otomobiller
uzun süreden beri çalışmamaktadır.433 Kömür olmaması nedeniyle
meskenlere dağıtılan elektrik de ancak gecenin belirli saatlerinde
verilebilmektedir. Bu arada Yunanlar yiyecek ekmek bulamazken
ülkede yaşayan yabancılara çok yüksek fiyatlarla son derece kalitesiz
432- The Journal de Geneva’dan aktaran The Deseret News, 24 Ocak 1942.
433- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi Saim İ. Umar tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 19 Ocak 1942 tarihli ve 6 (969) sayılı yazı. .
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yemekler hazırlayan son birkaç lokanta da yokluklara fazla dayanamaz ve kepenklerini kapatmak zorunda kalır. Elektrik, kömür, gaz
yanında ısınma için kullanılacak odun gibi maddelerin de neredeyse hiç bulunmadığı Atina’da Alman işgal kuvvetlerinin binaları ve
karargâhları haricinde her yer buz gibi soğuk bir ortam haline gelmiştir. Hastanelerdeki durum ise çok daha içler acısı bir haldedir
ve Yunan doktorlar imkânsızlıklar içinde girdikleri ameliyathanelerde cerrahi müdahaleleri ancak kalın paltolar içerisinde yapmaya
çalışmaktadırlar. Böylece “25 senedir misli görülmemiş bir soğuk
hüküm sürdüğünden iklimi nispeten mutedil olan bu yerde ölü miktarı açlıktan ölenlerin iki misline çıkmıştır.”434 Yardım faaliyetlerine
rağmen sadece Türkiye’den yapılan yardımlar “son derece aşağılayıcı bir durumda”435 açlıkla pençeleşen Yunanistan’ın dertlerine tam
manasıyla derman olmaktan uzaktır ve bunun sonucu olarak daha
sonraki dönemde de açlıktan insan ölümleri devam eder;436
“Müstakil Beyrut muhabirine göre Yunanistan’dan kaçmaya muvaffak olan Fransızlar buradaki durumun çok feci olduğunu söylüyorlar.
Bunların anlattıklarına göre Yunanistan bilhassa yiyecek bakımından
büyük sıkıntılar içindedir. Karaborsa fiyatları yanlarına yaklaşılamayacak kadar yüksektir. Halk ot ve çiçeklerle beslenmeye çalışıyor. Bu otlarla
çiçekleri kaynatmak suretiyle yenebilecek hale getiriyorlar. Gıdasızlıktan
bitkin olan insanların sokaklarda düştüğü görülüyor. Her sabah ötede
beride açlıktan ölenlerin cesetleri toplanıyor. Bilhassa çocuklar acınacak
durumdadır. Bütün iaşe depoları daha işgalin ilk günlerinde mühürlenmiş ve Almanya’ya gönderilmiştir. Askerler mağazalara hücum ederek
ne bulurlarsa satın almışlar ve bunların bedellerini işgal memleketlere
mahsus marklarla ödemişlerdir.437 Bugün Yunanistan’da et yalnız Al434- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi Saim İ. Umar tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 19 Ocak 1942 tarihli ve 6 (969) sayılı yazı.
435- The Bulletin, 5 Şubat 1942.
436- Vatan, 20 Şubat 1942 ve Yeni Asır, 5 Şubat 1942
437- İşgal Mark’ı olarak da isimlendirilebilecek bu paralarla Almanlar Yunanistan’da akla gelebilecek ne var ne yok
her şeyi satın alırlar ve ülke ekonomisinin sıfırlanmasına neden olurlar. Cumhuriyet, 28 Aralık 1941.
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manlara tahsis edilen lokantalarda bulunabilir. Halk on aydan beri et
yüzü görmemiştir.”
Anadolu Ajansı mahreçli bu haberde gözden kaçan bir nokta ise
Yunanistan’ı işgal eden Alman askerlerinin satın aldıkları mallarla
ilgili olarak bunların bedelini işgal altındaki ülkelere mahsus paralarla ödedikleri hususudur. Alman işgal güçleri tarafından yapılan
bu uygulamaya göre hiçbir yerde ve hiçbir şekilde karşılığı olmayan
basılı kâğıtlar sanki para gibi kullanılarak dünya kamuoyu kandırılmaya çalışılır. Alman askerleri tarafından bu şekilde kullanılan bu
kâğıtların hiçbir değeri söz konusu değildir ve daha sonra da bunların karşılıkları hiç ödenmemiştir. Yunanistan’ın kelimenin tam manasıyla yağmalanması, Alman işgal kuvvetlerinin ülkede istedikleri
her yeri rahatça soyabilmeleri ve yaptıkları bütün kanunsuz eyleme
meşru bir kılıf uydurabilmeleri amacıyla ortaya attıkları bu yeni sisteme İtalyanlar Akdeniz Drahmisi, Bulgarlar da Leva ile katılırlar.
Böylece Yunanistan’da bir anda Alman, İtalyan, Bulgar ve Yunan
paraları geçerli olmaya başlar. İşin özünde ise bunların hiçbir geçerliliği ve değeri söz konusu değildir. Ülkenin yağmalanması dışında
İtalyan, Alman ve Bulgarların Yunanistan’da kullanmaya başladıkları geçersiz ve değersiz paralar ülkenin zaten perişan haldeki ekonomisini de iyice dibe vurdurur ve enflasyon önlenemez bir hal alır.
Yabancı basın organlarında Alman işgal güçlerinin Yunanistan’da
sözde karşılığını ödüyorlarmış gibi davranarak ülkeyi perişan etmeleri maskeli baloya benzetilir ve yağmaya dikkat çekilir.438 Ülke
öyle bir noktaya gelir ki alışverişlerde para neredeyse kullanılmaz
hale gelir ve zaman zaman bu paralar sadece sigara yakmak için
kullanılır. Böylece takas ekonomisi hortlar. Ortaya çıkan bu kriz
ortamından ise sadece borçlu olanlar, çiftçiler ve toptan eşya satan
tüccarlar ve karaborsa çalışanlar istifade ederler. Tam tersine olarak
mülk sahipleri, belirli bir gelir, haftalık ve ücrete bağlı olarak çalı438- Gazetelerde ifadenin tam karşılığı “pillage masquerading as purchase” benzetmesidir. Ottawa Citizen, 27
Şubat 1942.
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şanlar ise devamlı olarak kaybeden grup olurlar. Böylece paranın ortada görünmediği, alışverişin parayla yapılmadığı bir ülkede ‘Bütün
Atina zamanla ilgili dedikodular tarafından idare edilen bir borsaya
dönüşür.’ Yunanlar artık para denilen değerli kâğıdın değerine de
inanmadığından alışverişlerde parası olanlar da para kullanmamaya
başlarlar. Böylece örneğin Volos’ta sigara, ülkenin dağlık bölgelerinde zeytinyağı, ovalarda ise buğday para yerine geçmeye başlar.
Savaş öncesinde güzel bir öğle yemeğini zeytin, keçi sütü, peynir
ve ekmek olarak nitelendiren439 ülkenin ana üretim maddesi olan
zeytinyağı yanında buğday gibi hububatlar, ayrıca sebze ve meyve de
bir anda ortadan kalkar. Bunu yumurta ve et takip eder. Alman askerleri tarafından Yunan üreticilerin elinden alınan zeytin, incir ve
üzüm gibi meyveler yanında deniz mahsullerinin de avlanmasının
yasaklanması ülkeyi perişan eder. Gerek Yunanistan’ın kendi parası gerekse Almanlar tarafından tedavüle çıkartılan ve hiçbir değeri
olmayan kâğıtlar yavaş yavaş ortadan kalkmaya başlarken insanlar
ihtiyaçlarını sahip oldukları farklı yiyecekler veya eşyalar vasıtasıyla
yapmaya başlarlar. Ülke o kadar garip bir sürece girer ki Kızılhaç
teşkilatının sıtmaya karşı tedbir olarak insanlara dağıtmaya başladığı kinin tabletleri bile ortalıkta para yerine geçmeye başlamıştır.
Doktorlar bile “Besatzungskosten” adı verilen bu yüksek enflasyon
ve karaborsa düzeninde artık vizite ücreti olarak mısır, buğday gibi
kuru gıda kabul etmeye başladıklarını duyururlar. Şehir içinde olan
hastalar bir kilo, şehir dışında yaşayanlar ise 1.5 kilo hububat vermek zorundadırlar. Yunanistan’da yiyecek kıtlığına kışın şiddeti
de eklenince yeterince beslenemeyen insanlar arasında dizanteri ve
tifo gibi salgın hastalıklar baş göstermeye başlar;440
“... Eğer harp bir yıl daha sürerse Yunan milletinin en aşağı üçte biri
açlıktan ölecektir. Yunanistan’da binlerce insan sokaklarda yatmakta439- The Milwaukee Journal, 16 Mart 1942.
440- Ulus, 16 Ocak 1942
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dır. Anaları, babaları öldürülmüş çocuklar sokaklarda mecalsiz bir halde ekmek aramaktadırlar. Yuvasız kalmış olan bu çocuklardan birçoğu
da her gün açlıktan ve soğuktan ölüyor. Fakat bunlara yardım imkânı
yoktur. Çünkü Yunanistan’da hiçbir şey bulmak kabil değildir. Bu arada İngiliz hükümeti de Yunanistan’a gıda malzemesi göndermeyi düşünmeye başlar. Almanya’nın ise Yunanistan’ı aç bırakmayı bir nevi şantaj
yapmak ve böylelikle İngiltere’yi yalnız Yunanistan’a değil fakat yiyecek
sıkıntısı çeken bütün Avrupa memleketlerine gıda maddeleri göndermek
zorunda bırakmak istediği de düşünülmektedir.”
İşgal altındaki Yunanistan’da durum o kadar kötüleşir ki çocuklar açlık ve sefaletten kemirecek kemik bulabilmek için çöpleri karıştırmakta, cılız kadınlar günlük istihkak olarak verilen 30 gram siyah
ekmeği alabilmek için saatlerce kuyruklarda beklemektedirler.441 Bu
oran daha önceki günlerde 330 gramdır ve Nisan 1941 tarihinden
itibaren bu şekilde uygulanmaya başlamıştır. Bu oran aynı yıl içerisinde önce 200 grama, daha sonra 130 ve 100 grama, 60 grama, hatta
40 grama442 kadar düşürülür443 ve hemen arkasından da günlerce dağıtacak ekmek bulunamadığından hiç uygulanamaz.444 Nisan 1942
tarihinden itibaren Alman ambargosunun kaldırıldığının açıklanmasından sonra büyük şehirlerde ekmek ve un dağıtımına tekrar başlanmakla beraber bu da uzun süreli ve sağlıklı bir şekilde yapılamaz.
Kurtuluş gemisi ise 28 Aralık 1941 günü İstanbul’dan hareketle başladığı yolculuğunu 11 Ocak 1942 günü Pire’den demir almak ve 14
Ocak 1942 günü İstanbul limanına demir atmakla tamamlar. Yabancı kaynaklar ise ülkedeki duruma acilen müdahale edilmezse Yunanistan nüfusunun yarısının savaş sonuna kadar açlıktan hayatını kaybedeceğini ileri sürmektedirler ki bu sayı yaklaşık 3.500.000’dir.445
441- İkdam, 22 Ocak 1942
442- St. Petersburg Times, 9 Kasım 1941.
443- Cumhuriyet, 22 Şubat 1942.
444- www. Historia. Su. Se/urbanhistory/eauh/papers/r2_bournova. Pdf.
445- The Milwaukee Journal, 16 Mart 1942.
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Öte yandan Avam Kamarası’nda bir konuşma yapan Savaş Bakanlığı Müsteşarı M. Foot, ‘Radmango vapurunun 7.000 ton buğday yüküyle Pire’ye vardığı bildiriliyor. Hollanda vapuru Lizbon’a
gitmektedir. Oradan 4.500 ton buğday alacaktır. Sicilya vapurunun
da yakında 2.150 ton un ve bir miktar ilaçla New York’tan hareket etmesi muhtemeldir. Hallaron’e şimdiki yolculuğundan sonra başka bir sefer daha yaptırılması incelenmektedir. Bu iletmeler
Türkiye’den gönderilenlerden fazla olarak yapılmaktadır. Dumlupınar vapuru birkaç gün önce 1.900 ton yüklü olarak Pire’ye varmıştır. Mısır’daki Yunanistan Kızılhaç’ına, Sicilya vapuruyla gönderilen ilaçlardan başka sevkıyat yapmak için salahiyet verilmiştir. Biz
de tabii olarak bu iletmelere karşı koyacak değiliz.’der.446 Aynı gün
Atina’da bir açıklama yapan Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı Atina
temsilcisi ise Garmanson isimli İsveç gemisiyle gelen 7.000 ton buğdayın mihver devletlerinin gayretleri sayesinde tedarik edilen mısır
unuyla %50 oranında karıştırılarak Kızılhaç nezaretinde ekmek yapılacağını, böylece Atina’da adam başına verilen ekmek istihkakının
%25 arttırılacağını belirtir.447 Yapılan bu açıklama esasında Alman
işgal kuvvetleri yüzünden Yunanistan’a yardım gönderemediğini,
yapılan yardımlara da Alman askerleri tarafından el konulduğunu
ve Almanların yardım yapılmasına müsaade etmediklerini açıklayan İngiltere’ye de bir cevap ve tekzip niteliğindedir. Aynı günlerde
ülkede faaliyette bulunan Uluslararası Kızılhaç Örgütü ise ağırlıklı
olarak çocuklar ve yaşlılar üzerine yoğunlaşmış durumdadır. Öte
yandan Near East Foundation (Yakın Doğu Vakfı) Başkanı Laird
Archer tarafından 1941 kış döneminde Yunanistan’da 2.000.000
küçük çocuğun ve bebeğin açlıktan ölmesinin önüne geçilebilmesi için tek çarenin ambargonun kaldırılması ve Yunanistan’a acilen
gıda yardımı yapılması olduğu belirtilir.448 Aynı konuyla ilgili ola446- Ulus, 26 Mart 1942.
447- A. g. g., 26 Mart 1942.
448- Pittsburg Post Gazette, 23 Ocak 1942 ve The New York Times, 21 Eylül 1941.
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rak yeni yılın hemen ardından yabancı basın organlarında ülkede
açlık ve yetersiz beslenmeden dolayı hayatını kaybetmek üzere olan
1.000.000 çocuktan bahsedilir ve Yunanistan’ın Alman işgalinde
olması nedeniyle normal zamanda yaptığı ithalatı yapamadığı, Almanların buna müsaade etmediği ve ülkenin kendi kaynaklarının
kullanımının ise işgal güçlerinde olduğu belirtilir. Aynı gazetenin
haberine göre daha önce tarımsal zenginliğiyle bilinen Romanya’da
insanlar artık ekmek karnesiyle tanışmış durumdadır. Ayrıca
Yugoslavya’nın ekonomik gücü ve birliği de darmadağın olmuştur
ve bu ülke Balkanlarda savaşan taraflar için tek manevra alanı haline
gelmiştir. Yunanistan’a yardımcı olacak tek ülke ise “ezeli dost” olarak nitelendirilen Türkiye’dir.
Kızılhaç ülkenin başkentinde Şubat 1942’den itibaren çocuklara
ve bebeklere yönelik süt, sağlık malzemeleri ve iki yaşından küçük
bebekler için de giyecek dağıtımına başlar. Süt dağıtımında uygulanan yöntem ise bu sütlerin karaborsada satılmasını engellemek ve
çocuklar yerine başkalarının eline geçmesine mani olmak üzere derhal tüketilmesi gereken sütlerin dağıtılmasıdır. Böylece Kızılhaç bir
yandan sağlığa uygunluk konusunda asgari titizliği gösterirken ayrıca bu sütlerin farklı gıda maddeleri veya ihtiyaçlarla değiş tokuş yapılmasını da önler. Mart 1942 tarihinden itibaren Yunanistan kendi
insanlarına dağıtacak yiyecek bulamazken Kızılhaç özellikle hamile
kadınlarla yeni doğum yapmış; ancak yetersiz beslenme nedeniyle
bebeğini emzirmekte güçlük çeken annelere yönelik ekstra gıda takviyesi uygulamasına da başlar. Özellikle Büyük Açlık Dönemi’nin
en yoğun yaşandığı 1941–1942 döneminde Yunanistan’da doğum
oranları da neredeyse sıfırlanmış durumdadır. Yeni doğum yapmış
kadınların bebeklerini emzirecek sütleri olmadığı gibi son derece
yetersiz beslenme şartları içinde ve genellikle prematüre doğmuş
bebeklerin normal standartları ve sağlık şartlarını yakalayabilmeleri
için gerekli besleyici gıdaların olmaması da ayrı bir sorundur. Bü-
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tün bu olumsuz şartların içinde bebeklerin neredeyse ağlamak için
bile dermanları yoktur ve doğum sonrası pek çoğunun uzun süreli
yaşaması da mümkün değildir. Yunan Kızılhaç Komitesi Başkanı
Kavaris ise İngiliz gazetelerinde yayımlanan bir mesajında ülkede
yaşanan feci durumu bir kere daha gözler önüne serer;449
“Aç Yunanlar için acele yardım yapılmalıdır. 1941 içinde
Yunanistan’da ölüm nispeti bir misli artmıştır. Her tarafta salgınlar baş
göstermiştir. Harp bir sene daha devam ederse Yunan milletinin üçte ikisi ölecektir. Binlerce insan açlıktan mecalsiz bir halde sokaklarda yatıyor. Anasız babasız çocuklar açlıktan ölüyorlar. Orada bunlara yardım
imkânı yoktur. Çünkü Yunanistan’da hiçbir şey bulmak kabil değildir.”

e) Kurtuluş Gemisinin Altıncı ve Son Yunanistan Seferi
Kurtuluş gemisi Yunanistan’a beşinci seferini de başarıyla tamamlayıp geriye döndüğünde müttefik devletleri özellikle Atina ve
Pire başta olmak üzere ekmek sıkıntısını gidermeye yönelik tedbirler almaya çalışmaktadırlar. Ekim 1941 tarihinden itibaren başarılı
bir şekilde Pire-İstanbul arasında yiyecek yardımı taşıyan Kurtuluş
gemisi 36 personeliyle 18 Ocak 1942 Pazartesi günü Dolmabahçe
Sarayı rıhtımından altıncı seferine çıkar.450 Geminin bu seferiyle ilgili olarak İstanbul’dan hareket günü gazetelerde 20 Ocak 1942 olarak görünmekle beraber Kızılay resmi arşivlerinde bu tarih 19 Ocak
1942 olarak belirtilmektedir. Bununla beraber Kızılay Yunanistan
delegesi Saim İ. Umar tarafından hazırlanan raporda ise “…Vapur 18
Ocak 1942 tarihine müsadif Pazartesi günü geç vakit İstanbul limanını terk etti…” denilmektedir. Kızılay delegesi Saim İ. Umar da bu
sefere katılmak üzere bir gün öncesinde Ankara’dan İstanbul’a gel449- Yeni Asır, 16 Son kanun 1942
450- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi Saim İ. Umar tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 27 Ocak 1942 tarihli ve 7 (1622) sayılı yazı. Ayrıca bkz. KGMA. K. No.
2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Kızılay İstanbul Mümessilliğine gönderilen 13
Ocak 1942 tarihli ve 511/475 sayılı yazı. Ayrıca bkz. Ulus, 22 Ocak 1942, Vakit, 19 ve 23 Ocak 1942
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miştir. Böylece gemide 36 gemicinin yanında Kızılay yetkilisi Saim
Umar ve Feridun Demokan da bulunmaktadır;451
“…Altıncı seyahatimizde büyük bir felaket oldu. 18 Ocak 1941 akşamı müthiş fırtınalı bir havada İstanbul limanından çıkan Kurtuluş şimalden esen müthiş bir rüzgârın kuvvetine dayanamayarak sabahın dördünde Marmara adasının Batı burnundaki kayalıklara bindirdi ve beş
saat sonra da direklerinin ortasına kadar denize gömüldü. Binlerce tonluk yiyecek malzemesinin denizin sathında yüzdüğünü zorlukla tırmandığımız kayaların tepesinden gözlerimiz yaşararak seyrettik. Gecenin
karanlığında geminin küçük bir sandalıyla kendimizi kayaların üstüne
zor atmıştık. Beraberimde götürdüğüm diplomatik kuryeyi, Kızılay’ın
dosyalarını ve fotoğraf makinemi ancak yanıma alabilmiştim…”
Gemi mürettebatı ve Kızılay delegelerinin Galata iskelesinden
Tophane iskelesine gelmeleri bile fırtına ve şiddetli lodos nedeniyle
sıkıntılı olmuş ve geminin yükleme işlemleri bittikten sonra polis ve
gümrük memurları gemiden ayrılmışlardır.452 Marmara için çok da
tehlikeli olmayacak hava şartlarında gemi sefere çıkmakla beraber
Kurtuluş gemisinin kaptanı personelini yine de olabilecek sürprizler ve özellikle de hava şartları konusunda bir kere daha uyarmayı
ihmal etmez. Gemi aldığı yardım malzemeleriyle birlikte 18.45’de
demir almak üzeredir; ancak geminin kıç tarafında bir anda bir
takım bağrışmalar ve gürültü duyulur. Mürettebat ve Kızılay temsilcileri bu noktaya geldikleri zaman geminin Romanya’dan gelen
ve Avrupa’nın farklı noktalarında Nazi zulmünden kaçarak hayatta
kalmayı başarabilmiş Yahudi muhacirlerle dolu Panama bandıralı bir başka gemiye bindirdiğini ve batma tehlikesi geçirdiğini görürler.453 Gemi güç bela batma tehlikesini atlattıktan sonra yoluna
devam eder; ancak bu defa da Çanakkale’de beklemekte olan bir
451- KGMA, Feridun Demokan Özel Arşivi, D.1. Ayrıca bkz. İkdam, 23 Ocak 1942.
452- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi Saim İ. Umar tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 27 Ocak 1942 tarihli ve 7 (1622) sayılı yazı.
453- Vakit, 22–23 Ocak 1942
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İtalyan gemisini kontrol etmekle görevlendirilmiş bir takım kimselerin gemiye misafir oldukları tespit edilir. Havanın son derece kötü
olması ve fırtına nedeniyle söz konusu bu kimselerden bazılarının
rahatsızlanması gemi mürettebatını da seferber eder ve bu zoraki
misafirlere kendi yataklarını ve şahsi eşyalarını vererek Çanakkale
istikametinde yola çıkılır. Vapurun bu seferki yükü başta lakerda,
soğan, nohut olmak üzere 1.800 ton yiyecek malzemesi, Türkiye’nin
dört bir köşesinden vatandaşların gönderdiği yardım malzemelerinin bulunduğu binlerce büyük koli, bunlara ilaveten Türk gazetecilerinin kendi aralarında topladıkları her biri 5 kilo ağırlığındaki 350
paket yiyecek454 bulunmaktadır. Bunun dışında İstanbul’da Türk
Basın Birliği tarafından düzenlenen yıllık geleneksel balonun hâsılatı da Yunanistan’a gönderilecektir. Kurtuluş gemisi daha önceki
seferlerde olduğu üzere yoluna devam ederken Kızılay temsilcileri
Saim İ. Umar ve Feridun Demokan da geminin Pire’ye demir atmasının ardından yapılacak işler hakkında görüşmeler yaparlar ve saat
23.00 sularında uykuya çekilirler.455
“Kızılay bayrağının saye-i himayesi altında”456 gemi bu son seferinde sabaha karşı 04.00 sularında457 gazete haberlerine göre Marmara adası dolaylarında seyrederken yoğun sis nedeniyle Pulatya
Burnu’nun kuzeyinde, Hayırsız Ada olarak bilinen noktada ve ‘Marmara adasının şimalindeki burunda’458 kayalıklara oturur.459 Daha
454- The Mercury Australia, 22 Ocak 1942.
455- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi Saim İ. Umar tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 27 Ocak 1942 tarihli ve 7 (1622) sayılı yazı.
456- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Proia gazetesinin 26 İlkteşrin 1941 tarihli sayısından aktaran AtinaPire Başkonsolosluğunun Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi’ne gönderdiği 18 İkinci kanun 1942 tarih ve 215/157
sayılı resmi yazısı.
457- Kızılay temsilcisi Saim İ. Umar ise çok şiddetli bir sarsıntı ve feryatlar arasında uyandığında masa saatinin
04.12’yi gösterdiğini belirtmektedir. KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi
Saim İ. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 27 Ocak 1942 tarihli ve 7 (1622) sayılı yazı.
Ayrıca bkz. KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Münakalat Vekâleti Deniz Nakliyatı Dairesi Reisliği tarafından
Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Reisliğine gönderilen 21 İkinci kanun 1942 tarih ve 1289 sayılı yazı.
458- Ulus, 21 Ocak 1942.
459- Geminin kayalıklara oturarak battığı nokta yabancı basında Bandırma açıkları olarak verilmektedir. The New
York Times, 21 Ocak 1942, The Mercury Australia, 22 Ocak 1942 ve İkdam, 21 Ocak 1942
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sonra yapılan incelemelerde ve mürettebatın anlattıklarından ise geminin Saraylar köyü yakınlarında battığı anlaşılacaktır. Geminin ilk
görüntüsü kontrolden çıkmış bir halde ve taşlık bir zemin üzerinde
sürünüyor gibidir. Esasında ilk anda gemi mürettebatı da ne olduğunu anlamamıştır ve gemiciler Kurtuluş gemisinin başka bir gemiyle
çarpıştığından batma tehlikesi geçirdiğini belirtmekte ve bir an evvel
herkesin dışarıya çıkması gerektiğini belirtmektedir. Gemi şiddetli
fırtına ve hafif hafif yağan kar altında boş bir beşik gibi sallanırken
mürettebat ne yapacağını bilmez vaziyettedir ve otorite tam manasıyla kaybolmuş gibidir. Gemi mürettebatının hayatını kurtaracak
tahlisiye sandalları ise hala sökülmemiş ve yerlerinde sabit bir vaziyette durmaktadır. Sancak tarafında doğru yatmış olan gemi her an
batacak bir durumdadır. İlk panik havasının atlatılmasının ardından
durum değerlendirmesi yapıldığında geminin baş tarafından zirvesi
görünmeyen bir kayaya çarptığı anlaşılır. Bu arada gemi mürettebatı
tarafından tahlisiye sandalları indirilmeye başlanır. Geminin sancak
tarafına yaslanması nedeniyle o taraftaki sandal alınarak geminin nispeten daha emniyetli gibi görünen ön tarafına getirilir ve o da indirilir.
Bununla birlikte kaptanlar ortada görülmediğinden otorite boşluğu
kendini göstermektedir ve geminin tek merdiveni de sancak tarafında kaldığından gemidekiler sarkıtılan halatlar vasıtasıyla ve itiş kakış
içerisinde kayıklara binmeye çalışırlar.460 Gemide tam bir can pazarı
yaşanırken Kızılay delegesi Saim İ. Umar’ın resmi raporlarına göre de
“vapurdan en geç çıkması lazım gelenler kayıkları doldurur.”461
Bu arada Kızılay temsilcisi Saim İ. Umar da hayatını kurtarmaya çalışmaktadır ve yaklaşık 1.20 cm yüksekliğindeki güverte parmaklığını aşarak halata tutunur ve kayığa binmek üzere kendisini
aşağıya sarkıtır. Bu arada dalgaların şiddetlenmesi nedeniyle kayık
gemiden uzaklaştığından Umar’ın kayığa binmesi mümkün olmaz
460- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi Saim İ. Umar tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 27 Ocak 1942 tarihli ve 7 (1622) sayılı yazı.
461- A. g. a.
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ve yarı beline kadar denize batmış vaziyette halatta asılı kalır. Son
derece yorgun durumdadır ve üşüdüğü için hareketleri de ağırlaşmıştır; ancak halatı bırakması halinde öleceği düşüncesiyle halata
sıkı sıkı sarılır. Gücünün bittiğini hissettiği anda ise kayıktan sarkan iki güçlü el onu da kayığa alır. Kayık fırtına nedeniyle yaklaşık
30 cm deniz suyuyla dolmuş vaziyettedir ve su devamlı artmaktadır.
Kayıktakiler bu durumla pek ilgilenmezlerken Başkomiser Nazif
Bey, Feridun Demokan ve Saim İ. Umar kayıktaki suyu tahliye etmeye çalışırlar. 26 kişiye yetecek iki kayık panik halindeki 10 kişi
yüzünden kapasitesini tamamen doldurmuş gibidir. Bu arada gemiden üçüncü tahlisiye sandalı da indirilir. Gemi karaya oturmuş gibidir ve elektrikleri de yanmaya devam etmektedir. Bu durum kazazedeler için bir avantaj olur ve yaklaşık 25 metre mesafedeki kayaya
doğru yönelirler. Şiddetli fırtına nedeniyle kayaların etrafında gidip
gelmelerine rağmen yanaşmaları ise mümkün olmaz.
Bu arada kayalıklara çarparak parçalanan küçük bir sandaldaki üç denizci de kurtarılır ve diğer sandala alınır. Sandaldakiler bu
sıkıntılı durum içindeyken geminin baş makinisti Tahsin Bilgi,
güverte lostromosu Seyfi ve başdümenci Hasan Palak ise gemiyi
terk etmemişlerdir ve geminin makine dairesini ayıran bölme hala
direnç gösterdiğinden sandallardaki personelin tekrar gemiye gelmelerini ve geminin kayalara takıldığı noktadan karaya çıkmanın
yollarını aramaları gerektiğini söylerler. Böylece söz konusu bu üç
kişi bütün gemi personelinin de hayatlarını kurtarır. Tekrar gemiye
dönen personel gemideki bu üç denizcinin halatlarla kayanın üstüne
çıkması ve halatları sağlam bir yere bağlamalarının ardından yaptıkları halat köprü vasıtasıyla kayaların üzerine çıkmayı başarırlar
ve hayatları kurtulur. Gemi mürettebatı yaşadıkları tehlikeyi ve geminin nasıl battığını daha sonra sanki o anı yaşarmış gibi bir kere
daha anlatırlar;462
462- The New York Times ve Vakit, 22–23 Ocak 1942
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“…Bana bütün faciayı anlat diyorsunuz. Ben henüz kendim emin
değilim. Acaba çok heyecanlı bir korkulu rüya mı gördüm yoksa 35
vatandaşla beraber bu macera cidden başımdan geçti mi? Vapurumuz
Pazartesi günü normal şartlar içinde tam 7’de hareket etti. İlk aksilik
limanda oldu. Yahudi muhacirlerle dolu olarak Romanya’dan gelen şilebe bindirmek tehlikesini geçirdik. Bu sırada vapurumuz sigara uzanacak kadar şilebe yaklaşmıştı. Marmara’ya çıkar çıkmaz salıntı başladı.
Marmara için normal sayılabilecek bir fırtına vardı. Yemekten sonra
yattık. Sabahın saat dördünde müthiş bir sarsıntı ile yataklarımızdan
fırladık. Uyku sersemliği o dereceydi ki nerede olduğumuzu birdenbire
kestiremedim. Acaba Adalar Denizi’nde miydik? Serseri bir mayına mı
çarpmıştık? Fakat infilak filan yoktu.
Marmara’da olduğumuzu hatırlayıncaya kadar saniyeler geçti. O
zaman ihtimallerin karaya oturmaktan veya başka bir gemiye çarpmaktan ibaret olduğu şimşek gibi hatırımdan geçti. Düdük sesleri devam ediyordu. Bir taraftan da şu sözler duyuluyordu; ‘Batıyoruz, çabuk
sandallara.’ Sarsıntı devam ediyordu. Kaya pek yaklaşıldıktan sonra
görülmüş, birdenbire tam tornistan yapılmıştı. Sarsıntı bu manevradan ileri gelmişti. Saat 3’ü 55 dakika geçiyordu. Üstüme geçirebildiğimi geçirdim. Çanta ve dosyama sarıldım. Üzerimdeki palto, pantolon
ve iskarpinin halini görseniz size bütün bu korkulu rüyayı anlatmaya
kâfidir. Güverteye fırladığım zaman elektrikler yanıyordu. Müthiş bir
fırtına vardı. Dalgalar bordaya kadar geliyordu. Sandallar mayna edilmişti. Güvertede mahşer hali vardı. Her kafadan bir ses geliyor, süvari
bir düziye düdüğünü öttürüyordu. Telaş arasında gözlüğünü arayanlar,
pijamayla güverteye fırlayanlar da eksik değildi. Zavallı köpeğim ayaklar altında dolaşıyordu. Vapurda kazaya kurban giden iki can, köpekle
kedimiz olmuştur.
Bana tahsis edilen sandal dolmuştu. Üçüncü kaptan yan taraftan bir
bot indirildiğini söyleyerek beni oraya çağırdı. Karanlıkta avazı çıktığı
kadar bağırarak gemici Yusuf ’a vapura yaklaşmasını söylüyordu. San-
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dal bir türlü yaklaşamıyordu. Elimde evrak çantası geminin bordasından kendimi sandala attım. Üçüncü kaptan, ben ve iki gemici dalgalar
arasında çırpınmaya başladık. Birkaç kürek salladıktan sonra gemici
Yusuf feryat etti ‘Sandal delindi, su alıyoruz. Batıyoruz.’ ‘Küreklere çabuk yapış.’ diye bağırdık. Geminin kıç tarafını dönerken sandaldaki su
diz kapaklarımıza kadar geliyordu. Biraz evvel dolu bulduğum diğer
sandal şimdi gözüme bomboş göründü. Kaptana seslenerek boş yer varsa
bizi almasını rica ettik. Sandal zorlukla yaklaştı. Ben, üçüncü kaptan,
bir gemici içeri atıldık. Diğer gemicinin sandala ayak basmasıyla terk
ettiğimiz sandalın kaybolması bir oldu. Bindiğimiz sandal o kadar doluydu ki kürek çekmeye imkân yoktu. Yavaş yavaş ortalık ağardığından
kayalığın halini de fark etmeye başladık. Müthiş dalgalar buraya çarparak parçalanıyordu.
Kayalık duvar gibi dümdüzdü. Sandalı yanaştırmanın imkânı yoktu.
Hepimiz denize dökülüp ölmeye mahkûm gibi görünüyorduk. Vapura gelince, aldı delindiği için her an batabilirdi. Bu sırada marangoz Hasan’ın
geminin karaya bindirdiği noktada göründüğünü ve bir halata sarılarak
kendini boşluğa bıraktığını ve gemiye bir tekme vurup ayrıldıktan sonra
havada sallandığını gördük. Kayalığa kadar en az üç, dört metrelik mesafe vardı. Birkaç defa gemiye çarpıp gerildikten sonra kendini kayalar
üstüne attı. Bir müddet kalkamadı. Nihayet son gayretle fırlayarak gemideki Seyfi Reis’e bağırdı; ‘Halatı at.’ Marangoz Hasan bunu bir kayanın etrafına sararak düğümledi. Bu suretle kayayla temas sağlanmış
oldu. Bize bağırdılar ‘Tekrar gemiye gelin. Buradan karaya çıkmaktan
başka çare yok.’ Gemiye gitmek mi? Gemi her an batabilirdi. Fakat başka
çaremiz de yoktu. Bin zorlukla, bin türlü cambazlıkla gemiye tırmandık.
Yukarıdan iplerle kayalığın üstüne teker teker sardık. Bu kayalık mübalağasız milyonlarca keskin balta ucu bir araya getirilerek yapılmış gibiydi. Vapur batırmak için vücuda getirilmiş gibi bir hali vardı.
Hepimiz kayalığın düzce bir yerine toplanınca İstanbul tramvaylarının sahanlığına benzer bir manzara hâsıl olmuştu. Yukarıdan gemi-

KIZILAY BELGELERİ IŞIĞINDA YUNANİSTAN’DA ÖLÜM, AÇLIK, İŞGAL

313

ciler beş, on battaniye, bir çuval peksimet attılar. Bu sırada çarkçıbaşı
geminin sancağıyla Atatürk ve ismet İnönü’nün çerçeveli resimleriyle
göründü. Bunlar saygıyla kayalığa indirildi. Bu manzara karşısında
maneviyatımız birdenbire yükseldi. Kayalıktan yukarı doğru giden 150
metrelik dik duvara benzeyen yerleri nasıl tırmandık bunu hala bilmiyorum. Alp Dağlarına tırmanmaya kudretten alışmış gibi zaruret bize
usuller icat ettirdi.
İplerle birbirimize tutunarak gemicilerin gayretiyle yukarı tırmandık. Üzerimiz ıslak olduğu için buz tutmuş gibi bir haldeydik. Fundalıkta 15 dakika kadar ilerledikten sonra bir çam altında kocaman bir ateş
yakarak ısındık. Gün ağarınca Marmara adasında olduğumuzu anladık. Vapurdayken birdenbire yerimizi tayin edemediğimiz için telsiz memuru İstanbul’u bularak Marmara adası civarındaki Hayırsız Ada’ya
çıktığımızı SOS imdat işaretiyle beraber haber vermişti. Adanın bizim
çıktığımız yeri hiç meskûn olmayan fundalıktan ibaretti. Buralara belki
hiç insan ayağı basmamıştı. Çarkçıbaşı Tahsin uzakta görülen tarlalar
tarafına denizden gitmekten başka çare olmadığını düşündü. İkinci
kaptan ve iki gemici ile beraber tekrar deniz kenarına inerek sandala
bindiler ve dalgalar arasında çırpınarak tarlaların istikametini tuttular.
Ricamız üzerine telsiz memuru tekrar vapura dönerek bütün tayfanın
kurtulduğunu ve kazanın tam yerini İstanbul’a bildirdi.
Saat tam dokuzda uzaktan boğuk gürültüler gelmeye başladı. Geminin tamamıyla batmaya başladığını anladık. Arkadaşların bir kısmını
ateş başında bırakarak sahile indik. Kayalar üzerinden Kurtuluş’un tamamıyla yana yattığını ve güverte üzerinde fıçıların yüzdüğünü gördük.
İçeriden gelen boğuk gürültülerden bölmelerin teker teker patlayarak su
aldığını gördük. Kaptan sevgili bir ölü ile veda ediyor gibi gözleri yaşararak ‘Kurtuluş artık batıyor.’ dedi. Aradan birkaç dakika geçmeden Kurtuluş sancak tarafına döndü. Bir an içinde tamamıyla sular içinde kayboldu.
Deniz kaynadı, içeriden boğuk gürültüler geldi. Biraz sonra ön direğin kırık olarak suyun üzerine çıkmasından geminin denizin dibinde
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tekrar doğrulduğunu anladık. Biraz sonra kaptan kulesinin üstündeki
Kızılay işareti suyun sathına çıktı. Ambar kapaklarının patlamasıyla
binlerce koli dalgalar arasında yüzmeye başladı. Bunlardan her birini Yunanistan’da bir aç aile, bir sürü aç çocuk bu saniyede Hızır gibi
bekliyordu. Gemicilerin bir kısmı zaten kayalıktan hiç uzaklaşmamış,
gemilerinin akıbetine yaşlar dökmüşlerdi. Suyun yüzündeki kolileri
görünce içlerinden biri gözlerinden taşan yaşları yenile silerek ‘Beş yüz
bin kişinin rızkı Kurtuluş’la beraber gitti.’ diye söylendi. Hep ağladık.
Uğultular kesildi, sular tekrar kaynaştı. Dalgalar kolileri sahile atmaya
başlamıştı.
Kurtuluş insanlık namına giriştiği mücadelede son nefesini vermişti.
Saat tam dokuz buçuktu. Kendine mezar olan yere gözlerimizle son bir
veda ettikten sonra kayalığı tekrar tırmandık. Ateşin yanında ısınmaya
meydan kalmadan 13 ila 18 yaşları arasında dört köylü çocuğu gelip
bizi buldu. Deniz kenarındaki kaya yolundan sürünüp geldiklerini, akıbetimizi çarkçıbaşının anlattığını söylediler. ‘Biz de aynı yoldan gidelim.’ dedik. ‘İmkân yok, geçemezsiniz. Dağ yolundan gitmekten başka
çare yok.’ dediler. Sualimiz üzerine dağ yolunun bir buçuk saat sürdüğünü söylediler. On buçukta yola çıktık. Çocuklar önümüze düştüler. En
büyükleri elinde bir satır fundalıktan yol açıyordu. Gösterdikleri dağ tepesine varınca köyden eser göremedik. Kocaman bir hendek, sonra yine
bir tepe vardı. Çocukları her birimiz ayrı ayrı azarladık. Hiç ses çıkarmadılar. Hendeği aştık, bin zorla tepeye tırmandık. Köyden eser yok.
Yeni yeni, kayalıklarda ellerimiz, dizlerimiz parçalandı. Canımızı kurtarmak için bin zahmete giren köylü çocuklarını o sırada bir dövmediğimiz kaldı. Son gayretimizi sarf ederek yeni ve dik bir tepeyi de aşmamızı
tavsiyeden başka bir cevap vermediler. Geri dönmek için hiçbirimizde
cesaret yoktu. Tam dört buçuk saat gittikten sonra fundalık ve kayalıkları aşıp yarım metre genişliğinde çamurlu bir patikaya kavuştuk. Burası gözümüze asfalt yol gibi göründü. Yeni bir tepenin arkasından eski
ismiyle Pulatya, şimdiki adıyla Yeni Saraylar karşımıza çıktı.
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Yarım saat sonra köy kahvesinin bidondan yapılmış ve gaz tenekeleriyle yamanmış sobasının etrafında peykelere serilmiştik. Orada içtiğimiz çay bütün hayatımda boğazımdan geçenlerin en lezizi gibi geldi.
Köylü bize nasıl ikram edeceğini bilemiyordu. Çarkçıbaşı boş durmamış,
Marmara nahiyesi merkezine adam göndererek halimizi yıldırım telgrafla bildirmişti. 30-40 evden ibaret köyün halkı her birimizi birer eve
yerleştirdi. Ben muhtar B. Ömer’in evine misafir oldum. Bitap bir halde
yataklara serildik. Ertesi gün gözümüzü açınca denizin kudurmakta
devam ettiğini ve karın diz boyunu aştığını gördük. Bir araya gelince
birbirimize rüyalarımızı anlattık. Hepimiz aynı korkulu rüyaları görmüştük. Geminin sarsıntısını duyar gibi olarak ve geminin kayalara çarparken çıkardığı madeni sesi rüyamızda işiterek defalarca uyanmıştık.
Bize gelen delikanlılardan biri muhtarın oğlu Enver’di. Beş saatlik
yolu bize neden bir buçuk saat diye gösterdiklerini sordum. Verdiği cevap şu oldu; ‘Eğer size kayalıklar ve insan ayağı basmayan fundalıklar
arasında beş saat gideceğinizi söyleseydik o yorgun ve meyus halinizde
mümkün değil göze alamaz, o dağ başında kalır ve bu gece hepiniz donar
kalırdınız. Sizin iyiliğiniz için yalan söyledik. Bunu arkadaşlara anlattım. Hepimiz bu köyün Türk yavrularının ince düşüncesine ve nezaketine hayran olduk. Yolda hepimizden azar işitirken bile maksatlarının
ne olduğunu belli etmemişlerdi. Bu asil ruhlu çocuklara yaptığımız kötü
muamelenin azabını hala çekiyoruz. Hakları vardı, hakikati söyleselerdi mümkün değil bu zahmeti göze alamayacaktık. Denizin pençesinden
mucize şeklinde kurtulduktan sonra dağ başında donacaktık.
Çarşamba günü 11’de Denizyollarının Trak vapurunun uzaklardan geçtiğini gördük. Derhal sahilden birkaç bayrak salladık. Bir düzeye silah attık. Nihayet Trak’ın uzaktan manevra yaparak bize doğru
geldiğini sevinçle gördük. Deniz hala kudurmuş bir halde idi. Trak yanaşamıyordu, nihayet büyük tahlisiye filikasını indirdi. Hepimiz sahile
toplandık. Köylülere teşekkür ederek vedalaştık. Filikaya bindik. Dalgalar arasında yarım saatlik son bir sallantıdan sonra müşkülatla Trak
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vapuruna teker teker tırmanabildik. Sıcak salonda bir konyak ve çaydan
sonra dünyaya yeniden geldiğimizi o saniyede anladık. Bu geçirdiklerimiz iki gün evvel mi başımdan geçti? Buna hala inanamıyorum.”
Dönemin gazetelerinde karaya oturan vapurla ilgili olarak geminin kurtarılma imkânının bulunduğu, geminin yüzdürülmesi için
içindeki eşyaların boşaltılacağı ve bunların limana getirilmesinin
ardından geminin yüzdürülmeye çalışılacağı şeklinde haberler çıkar; ancak düşünüldüğü gibi olmaz463 ve Pulatya Burnu yakınlarında tipi yüzünden karaya oturan gemi “kudurgan denizde”464 4 saat
içerisinde batar. Gemi hemen batmadan önce başdümenci Hasan ve
lostromo Seyfi tarafından gemiden işe yarayabilecek yorgan, yastık,
battaniye, gemici muşambası, ekmek ve katık çuvallarıyla ayakkabılar, bazı giyim eşyaları aynı şekilde karaya çıkartılır.465 Geminin
batma tehlikesi içinde olması ve personelin de gemiyi terk edememesi üzerine baş çarkçı Tahsin ve marangoz Ömer tarafından gemiyle kayalıklar arasına ölüm tehlikesi arasında halatlar gerilir ve
Süvari (Kaptan) Rıdvan Ür, 3. Kaptan Mehmet Ayman, Kızılay
delegesi Feridun Demokan, 2. kaptan Nazım, Kızılay delegesi Saim
Umar, çarkçıbaşı Saim başta olmak üzere 36 personel Hora tahlisiye gemisi ve Trak vapuru aracılığıyla bu şekilde kurtarılır. Telsizle
durumu “SOS Kurtuluş” şifresiyle İstanbul’a bildiren ve “nüfusça
zayiatı olmayan”466 gemi personelinin Kurtuluş gemisini kurtarma
şansları ise hiç olmayacaktır;467
“…Yunanistan’a yardım olmak üzere gönderilen erzakı yükleyerek dün gece İstanbul’dan hareket etmiş olan Kurtuluş vapuru bu sa463- Ulus, 21 Ocak 1942.
464- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi Saim İ. Umar tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 27 Ocak 1942 tarihli ve 7 (1622) sayılı yazı.
465- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi Saim İ. Umar tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 27 Ocak 1942 tarihli ve 7 (1622) sayılı yazı.
466- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. İstanbul’dan Kızılay Genel Merkezi’ne çekilen 21 Birinci kanun 1942
tarih ve 1261 sayılı telgraf.
467- Cumhuriyet, 22 Ocak 1942.
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bah saat 5 raddelerinde Marmara adasının şimalinde bulunan Polatya Burnu’nun şarkındaki diğer bir burun üzerine bindirmek suretiyle
karaya oturmuştur. Kurtuluş derhal telsizle kazayı bildirmiş ve batmak tehlikesinin mevzu olduğunu haber vermiştir. Bu telgraf üzerine
Trak vapuru İstanbul’dan süratle yola çıkarıldığı gibi Bandırma ve
Çanakkale’den de diğer tahlisiye vapurları sevk olunmuştur. Bu tahlisiye vapurları Kurtuluş’un yanına vardıklarında vapurun kurtarılması
için çalışmaktadırlar. Kurtuluş evvelki gün sabahleyin iki telsiz vermiş
ve 7.42’de verdiği telsizde vaziyetinin vahim olduğunu bildirdikten sonra susmuştu. Yalnız, evvelki akşam geç vakit vapurun çarkçıbaşısı karaya çıkarak bir telgraf çekmiş, vapurun kurtarılabileceği ümidini izhar
etmiştir. Fakat vaka mahalline gece giden tahlisiyeler ve Trak vapuru
tipi dolayısıyla esasen kayalık olan kaza yerine yaklaşamamışlardır. Nihayet dün karaya yaklaşılmış ve verilen bir telsizde Kurtuluş’un yalnız
direklerinin gözükmekte olduğu, içinde bulunması lazım gelen Kızılay
heyeti ve mürettebattan meydanda kimse bulunmadığı bildirilmiştir.
Akşamüzeri ikinci bir telsizle Trak’ın Kurtuluş’ta bulunanları tahlisiye
ettiği bildirilmiştir.”
Kızılay temsilcisi Saim İ. Umar’a göre yaşanılan sıkıntıların sebebi ise gemiye “yeni angaje edilmiş olan yeni bir memur” olur ve
bu kişinin herkesten evvel gemiyi terk etmesi, daha sonraki süreçte
de işleri birbirine karıştırması gemidekilerin tepkisine neden olur.
Söz konusu bu mürettebat geminin kaptanı Rıdvan Ür tarafından
da o gece dümen başında görev verilen Üçüncü Kaptan Mehmet
Ayman’dır. Geminin rotası doğaldır ki Çanakkale istikameti olmasına ve geminin kaptanı tarafından da bu yönde talimat verilmesine
rağmen geminin pusulası nedendir bilinmez Marmara Adası yönüne doğru görünmektedir ve gemi tamamen aksi ve tehlikeli bir
istikamette seyretmektedir. Geminin karaya oturduğu haberi telgrafla “Kurtuluş vapuru Marmara adasında taşa bindirdi. Kurtarmak
imkânı vardır. Denizyollarına emir veriniz. Hava bozmadan tahli-
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siyelerin bir an evvel faaliyete geçmesini rica ederim.”468 şeklinde
Taviller tarafından gönderilen mesaj alınır alınmaz derhal faaliyete
geçilir ve Çanakkale’de bulunan Hora tahlisiye gemisiyle İstanbul
limanında bulunan Trak vapuru olay mahalline gönderilir. Saroz
tahliye gemisi ise fırtına nedeniyle kaza bölgesine gelemez ve Silivri limanında demir atmak zorunda kalır. Tahlisiye vasıtaları olay
mahalline geldiklerinde sabah saat 07.15 itibarıyla geminin kayaya
sıkışmış baş kısmıyla kıç tarafı arasında 40 derecelik bir yükselme
olduğunu, suların güverteyi kaplamış469 ve Kurtuluş vapurunun
büyük bir kısmının suya gömülmüş olduğunu görürler. Filikalar
yardımıyla kazazedeleri kurtarmaya çalışan yardım ekipleri fırtına
nedeniyle uzun süre bunu başaramazlar;470
“…Bu şartlar dâhilinde cesur arkadaşlarımızın daha fazla tehlikeye
maruz kalmalarının doğru olmayacağını söyleyerek hemen vapuru terk
eylemelerini kendilerine ihtar ettim. Bu büyük insanlar bir miktar daha
yiyecek maddesi kurtardıktan sonra kaya üzerinde bize iltihak edecek
yerde vapurun yegâne batmayan sandalına binerek uzaklarda adanın
şimal müntehasında ve aynı suretle garba nazır 6 mil mesafede Pulatya-Saraylar köyüne gideceklerini ifade ederek kudurgan denizde gözden
kayboldular. Saat 08.00’i bulmuş ve ortalık tamamen aydınlanmıştı.
Hava pus ve çok fırtınalı idi.
Hafif hafif kar yağmakta devam ediyordu, fakat hala tipi yoktu. Vapurda da hala batmak istidadı yoktu. Baş tarafı kayaya takılmıştı, lakin
kıç taraf gittikçe suya gömülüyordu. Soğuk bilhassa benim gibi denize
düşüp ıslananı çok müteessir ediyordu. Vapurun birden infilakından hâsıl olacak deniz ve etrafa sıçrayacak enkazla yaralanmak ve dalgalarla
yeniden denize sürüklenmek ihtimalleri karşısında kayanın zirvelerine
468- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Umum Müdürlüğüne Taviller Şirketi tarafından gönderilen
21 İkinci kanun 1942 tarih ve 1260 sayılı acele telgraf.
469- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi Saim İ. Umar tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 27 Ocak 1942 tarihli ve 7 (1622) sayılı yazı.
470- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi Saim İ. Umar tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 27 Ocak 1942 tarihli ve 7 (1622) sayılı yazı.
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doğru tırmanmak mecburiyeti hâsıl oldu. Orada 35 metre yükseklikte
bir toprak satha çıkmak için halatlara sarılarak dizlerimiz ve dirseklerimiz üzerinde sürünerek yükseldik.
Vapurdan kurtarılan balta ile odunlar kesilerek büyük bir ateş yakıldı. Kurtarılan ekmek ve peynirlerle kahvaltı yapıldı. Resmi ve sivil polis
memurları ve tayfalardan mürekkep beşer kişilik iki ekip teşkil edilerek
kesif, hudutsuz çalı ormanları arasında bir köy bulmağa gönderildi. Bu
ekiplerden biri bir çeyrek saat sonra dönerek aczini itiraf etti. Diğer ekip
akşam karanlığına kadar bulunamadı. O esnada saat tam 09.00’du ve
Kurtuluş büyük bir gürültüyle 250 metre derinliğe dalarak battı. Bir
müddet sonra kayaya takıldığı yerden bir metre uzunluğunda direği
meydana çıktı. Denizin yüzünü bir kısım kolilerle nohut ve kuru fasulye
taneleri kapladı.
Vapurun baş makinisti B. Tahsin Bilgi, ikinci kaptan nazım, lostromo Seyfi ve serdümen Hasan Parlak büyük bir zorluk içinde Saraylar
köyüne vararak orada buldukları çobanlardan ikisini adanın arzan 4
saat uzağından ve şark kısmında Mermeris nahiyesine göndererek vaziyeti telgrafla İstanbul’daki alakadarlara bildirdikten başka 3 köylüyü
de bizi aramaya göndermişler, gençler bizi saat 10.30’da gelip buldular,
köylerine davet ettiler.
Hep birden kalktık, baltalarla ve anlatılamaz müşkülat içinde yerlerde sürüklenerek 19 kilometrelik bir mesafeyi 5.5 saatte kat ederek
akşam saat 16.00’da Saraylar köyüne vardık ve yine Tahsin ve arkadaşlarının himmeti ve kahraman köylülerimizin misafir severliği ile hazırlanan odalara yerleştik. Vapurdan çıkarılan eşyadan birkaç battaniye
ve yorgan müstesna olmak üzere bir şey nakli imkânı bulunamadığından bütün ihtiyaçlarımız köyün muhtarı Rizeli B. Ömer tarafından temin edilmiş ve uzun ve çok mânialı yollarda zabıta memurlarımızdan,
gümrük memurlarımızdan, bir kısım tayfadan, vapur zabitlerinden çok
kıymetli yardımlar görüldüğünü bildirmeği şükran borcu sayarım.
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20 Ocak 1942 tarihinde saat 23.00’de izimizi bulup köy önüne gelen Denizyollarının Trak vapuru karaya gönderdiği büyük bir tahlisiye
sandalı ile köy iskelesine kadar gelerek hepimizi birden alarak Trak’a
çıkarmıştır. Vapurda hakkımızda çok kolaylıklar gösterilmiş ve tedavilerimiz yapılarak Bandırma tarikiyle İstanbul’a getirildik.”
Aynı gece saat 23.50 civarında İstanbul limanına dönen Trak vapuru beraberinde gemiden kurtulanları da getirir. Gemi personeli
ise hâlâ yaşadıkları şokun etkisinden kurtulamamıştır;471
“Akşam İstanbul’dan ayrıldığımız zaman hava güzel ve durgundu.
Normal süratle seyrimize devam ediyorduk. Saat 12’yi geçtikten sonra
hava birdenbire bozdu ve fırtına başladı. Saat sabahın 4’üne yaklaşıyordu. Kar fırtınasından ve tipiden artık önümüzü göremez olduk. Yolumuza yavaş yavaş devam ediyorduk. İşte tam bu sırada fedakâr tekne büyük bir sadme ile sarsıldı. Kayalıklara bindirmiştik. Yapacak hiç bir şey
yoktu. Çarkçıbaşı Tahsin ve marangoz Ömer gemi ile kayalıklar arasına
bir ip gerdiler ve hepimizin bu varagele ile hayatlarımızı kurtardılar.
Denizde ölmemiştik ama soğuktan ve fırtınadan ölecektik. Koşa koşa
Pulatya köyüne gittik. Orada bize giyecek eşya ve sıcak çorba verdiler.
Vapurun havalesi 500 bin liraya, kendisi de 40 bin liraya sigortalıydı.”
Feridun Demokan da bu gemi kazasıyla ilgili olarak gazetelere
verdiği bilgide yaşanılan korkunç olayı aktarır;472
“…19 Ocak 1942, İstanbul limanında ve bütün Marmara’da çok
müthiş bir fırtına var. Hiçbir vapur limandan çıkamıyor. Fakat Kurtuluş vapuru ertesi gün saat 11’de- muharip devletlerle yapılan anlaşma
gereğince- Çanakkale Boğazı’ndan çıkmak mecburiyetinde olduğundan
fırtınaya rağmen hareket etti. Dalgalarla pençeleşerek yoluna devam
eden Kurtuluş sabahın saat dördünde çarpışmanın verdiği korkunç bir
çatırtı ile sarsıldı. Yataklarımızdan yere yuvarlandık. Güverteye fırla471- Vakit, 22 Ocak 1942
472- Vakit, Vatan ve Ulus gazeteleri, 19-23 Ocak 1942.
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dığımız zaman müthiş bir rüzgâr, kar tipisi ve dalgalarla karşılaştık.
Fırtına gemimizi Marmara adası üzerine atmıştı. Mucize kabilinden
kurtulup kayalara çıktığımız zaman geminin 2.000 tonluk hamulesinin derdine düştük. Fakat yapacak hiçbir şey yoktu, vapur yavaş yavaş
dalgalara gömülüyordu. Kurtuluş altıncı seferini tamamlayamadan yüz
binlerce insanın nafakası ile beraber gözümüzün (önünde) battı gitti.
Hepimiz kayalara tutunmuş, soğuktan titreyerek, fakat içimiz yanarak
ağlıyorduk. Kurtuluş’un akıbetini telsizlerle haber alan Atina halkı 20
Ocak 1942 günü matem tuttu.
İki gün sonra İstanbul’a döndüğümüz zaman hükümetin Yunanistan’a
yardım için Kurtuluş’tan daha büyük bir vapur ayırdığını haber aldık.
Pire seferlerine ayrılan Dumlupınar vapuru derhal yola çıktı. Bu seferler
tam bir sene sürmüş ve Yunanistan’a 30.000 tona yakın yiyecek maddesi
yollanmıştır. Yunan Kızılhaç’ının raporlarına nazaran bu yardım neticesi açılan aş ocaklarında 700.000 kişiye yemek vermek mümkün olmuştur. Türk Kızılay’ı bu vapurlarla ayrıca 30.000’den fazla koli yollamış ve
on binlerce kimsenin haberleşmesini sağlamıştır. Yunan Kızılhaç’ının 15
Kasım 1941 tarih ve 10673 numaralı mektubunun bir yerinde okunan şu
satırlar kara günlerde Yunan kardeşlerimize yapabildiğimiz küçük yardımın onların kalbinde ne büyük izler bıraktığını açıkça göstermektedir;
‘Bu mektubumuzla yalnız Yunan Kızılhaç’ının şükranlarını bildirmek değil, fakat Yunan halkının da Türk milletine ve onun şerefli hükümetine olan derin teşekkürlerini ve sonsuz bağlılıklarını belirtmek
istiyoruz. Türk hükümetinin Türk halkından kısılan geniş ölçüde yiyecek maddesini ve bunların taşıt vasıtasını temin ederek Yunan halkının
imdadına koşmuş olması, her iki milletin birbirlerine ne kadar kuvvetle
bağlı olduklarını göstermek bakımından çok önemlidir. Sayın Başkan,
Türk halkının göstermiş olduğu bu yakınlığı ve dostluğu Yunan milletinin asla unutmayacağını bilmenizi isteriz.”
“Fevkalade gayret gösteren” Çarkçıbaşı Tahsin Bilgi’ye daha sonra gemide ziyana uğrayan eşyaların tazmini için 300 lira ve 18 tay-
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faya da zarar ve ziyanları karşılığı olarak yüzer lira verilir.473 Gemi
personelinin kayalıklardan köye götürülmesi de o kadar kolay bir
durum olmayacaktır. Gemicilerin yardımına ilk koşanlar Pulatya
köyünde yaşayanlardır. Köy muhtarının oğlu yaşananları anlatır,474
“Eğer size kayalıklar ve insan ayağı basmayan fundalıklar arasında 5 saat gideceğinizi söyleseydik o yorgun ve meyus hâlinizle mümkün
değil göze alamaz, o dağ başında kalır ve bu gece hepiniz donardınız.”
Kurtuluş gemisinin kurtulamayarak batması üzerine Yunanistan
Başbakanı General Çolakoğlu da bir açıklamada bulunur ve “Kurtuluş vapurunun akıbeti hakkında muhtelif şayialar devran etmektedir. Malum olduğu üzere bu vapur Beynelmilel Kızılhaç tarafından gönderilip Yunanistan fakirlerine mahsus umumi aşhaneler ile
Yunanistan’daki hayır müesseselerine meccanen dağıtılan hububat
ve zahireyi Türkiye’den Yunanistan’a naklede gelmektedir. Vapur bu
kere Türkiye’den Yunanistan’a gelirken yolda hasara uğradığı şayi olmakla beraber battığı da söylenmektedir. Şayiaları teyit eden resmi
malumat mevcut değildir. Bu vapurun akıbeti ne olursa olsun ağır
kışını geçirmekte olan minnettar bir halka karşı deruhte edilen insani bir vazifenin devam ve itmamına yardım etmek üzere dost komşu
devletle Salibahmer ve Kızılay idarelerinin Kurtuluş vapuru yerine
başka bir vapur koymağa şitab edeceklerine kaniiz. Başka bir vapur
gelinceye kadar halk aşhanelerinin faaliyetlerini idame ettirmek için
sarfı gayret edilecektir. Lüzum görülürse ve ihtiyaç hissedilecek olursa İaşe Nezaretinin depolarında bulup Atina ve Pire halkına nüfus
başına 75’er dirhem olarak dağıtılması mukarrer olan hububat da
mevcut halk aşhanelerinin ihtiyacatı için istihlak edilecektir. Fakirlerin iaşeleri için iktisadi durumları düzgün olan bazı kimseleri bir
miktar erzaktan mahrum ettirecek olan bu tedbirimizi tenkit edecek
bir kimsenin bulunacağını tahmin etmiyorum. Bu tedbirler yekdiğe473- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Kızılay Cemiyeti İstanbul
Depo Müdürlüğüne gönderilen 2 Haziran 1942 tarih ve 9306/472 sayılı yazı.
474- Vakit, 23 Ocak 1942
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rine muavenet ve yoksullara karşı şefkat ve merhamet duygularının
cümlemizde mevcut olduğunu ispat edecektir. Zaruret ve fakirlikten
muzdarip olup vakar ve ketumiyetle bu ızdırabatı altında inlemekte
olan kimseleri düşünmeyen ve onların elim vaziyetlerinden asla müteessir olmayan ve egoistçesine yalnız kendilerini düşünen zenginlere bir ders vermek vazifesini hissediyoruz. Bunlar zenginlikleri sayesinde her şeyi yapabileceklerini zannediyorlar. Bilmiyorlar ki servetleri vatanperverane ve hakcuyane düşünen halk tabakası, hükümet ve
devletçilik ruhu tarafından himaye edilmektedir. Zenginler belki de
farkına varmaksızın vatan duygularının kendilerine münhasır olduğunu ihsas edecek yolda sahte tavırlar takınmaktadırlar.”475 der. Geminin kazaya uğraması ve seferlerin aksaması ‘Atina ve Pire’de yarım
milyon insandan ölümü uzak tutan seddi yıkar.’476 Bu arada Kurtuluş
vapurunun batmasıyla ilgili olarak Yunanistan basınında çeşitli söylentiler ortaya çıkmaya başlar ve geminin torpillenerek batırıldığı da
öne sürülür. Öte yandan Yunan Sefareti tarafından son defa gönderilmelerine müsaade edilen ve Yunanistan’daki bazı devlet görevlilerinin ailelerine yardım maksadıyla gönderilen 500 paketin içerisinde
Kurtuluş vapuruyla beraber batan 150 paketin yerine ancak bu sefer
Dumlupınar vapuruyla 150 yeni paketin gönderilmesi yönündeki
müracaat da kabul edilir ve söz konusu bu paketler Dumlupınar’ın
seferlere başlamasıyla Yunanistan’ın Pire limanına gönderilir.477
Kurtuluş vapurunun batması sonrasında gemi sahibi aile tarafından “Geminin batışı nüfusça bir telafatı mucip olmamakla beraber bir
servet-i milliyenin kaybı dolayısıyla şüphesiz ki mucibi teessürdür. Fakat
gemimizin bu ziyaı bizim için bilhassa ezici olmuştur. Kurtuluş sigortaya adiyen yüz bin liraya sigortalı idi. Hâlbuki geminin bugünkü kıy475- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Hariciye Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezine
gönderilen Atina-Pire Başkonsolosluğu çıkışlı 28 Mart 1942 tarih ve 24313/376 (6331) sayılı yazı. Ayrıca bkz.
BCA.030.10.171.185.20.
476- Vakit, 19 Şubat 1942
477- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Kızılay İstanbul
Mümessilliğine gönderilen 4 Mart 1942 tarih ve 3320/128 sayılı resmi yazı.
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meti yerine konmaz bir deniz nakliye vasıtası olmak itibarıyla bibaha
idi. Geminin batması bizi bir maişet ve kazanç vasıtasından mahrum
etmiştir. Almağı ümit ettiğimiz sigorta parası kaybımız karşısında laşey
mesabesindedir. Bu vaziyet muvacehesinde Deniz Ticaret kanunumuzla
tahtı temine alınmış olan atideki hakkımızın muhterem Kızılay tarafından vapurun navlununun tediye den ecnebi firma nezdinde bilhassa
sıyanet edilmesini rica ederiz.”478 denilen daha sonraki süreçle ilgili
olarak talep ettikleri 22 Kânunusani 1942–22 Şubat 1942 dönemiyle
ilgili icar konusunda Kızılay’la ihtilafa düşülmesi üzerine gemi sahibi Taviloğlu Mustafa ve Kardeşleri şirketiyle yapılan mukavelenin
28. maddesi uyarınca bir hakem heyeti oluşturulması istenir ve Hasan Tahsin Avni isimli kişi Kızılay adına görevlendirilir ve sorunun
halledilmesi cihetine gidilir.479 Kızılay’ın Hukuk Müşaviri imzasıyla hazırlanan raporda ise “Deniz Ticaret Kanununun 1171. maddesi
navlun mukavelesi yolculuk başladıktan sonra geminin umulmayan hal
yüzünden ziyaa uğramasıyla, bilhassa batmasıyla nihayet bulacağını
ve bir tazminat vermeğe mahal bırakmaksızın navlun mukavelesinin
hükümden düşeceğini tasrih etmektedir. (Madde 1169, fıkra I, numara
I)”480 denilir. Batan Kurtuluş vapurunda bulunan yardım malzemeleri ve geminin kendisiyle ilgili olarak zararın tazmin edilebilmesi
amacıyla Lafonten Müessesesine bir yazı yazılarak Kızılay’ın masrafları ve zararı tazmin yoluna da gidilir.481
Öte yandan Kurtuluş vapurunun batmasıyla ilgili olarak Kızılay
tarafından Anadolu Sigorta Şirketi’ne bir yazı gönderilerek “Kurtuluş vapuru 19 Kânunusanide İstanbul’dan hareket etmiş ise de Marmara adası önlerinde muhalefet-i hava yüzünden kayalara çarpmış ve
478- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Taviloğlu Mustafa ve Kardeşleri Şirketi tarafından 28 Şubat 1942
tarihinde gönderilen yazı.
479- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından İngiltere Büyükelçiliği
Ticaret Müsteşarı Jordan’a gönderilen 29 Ağustos 1942 tarih ve 15620/326 sayılı yazı.1
480- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Müdürlüğüne gönderilen 3
Ağustos 1942 tarih ve 15513 sayılı yazı.
481- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Kızılay İstanbul
Mümessilliğine gönderilen 11 Mart 1942 tarih ve 3819/226 sayılı yazı.
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neticede gark olmuştur. İç sularımızda vuku bulan bu hadise yüzünden
Çanakkale Boğazı’ndaki harp sahasına çıkamayan Kurtuluş’un bu
seferi için harp muhatarası mevzuu bahis olmadığından 704 numaralı harp sigorta mukavelenamesinin iptaline müsaadenizi ve keyfiyetin
umumi merkezimize işarını rica ederiz...” denilir.482 Aynı konuyla ilgili olarak Anadolu Sigorta Şirketi tarafından verilen cevabi yazıda
ise “Kurtuluş vapuru dahi İstanbul’dan hareketinden sonra velev Marmara havzasında serseri bir mayına çarpmak suretiyle veyahut harbin
doğurduğu diğer herhangi bir avamilinden birinin tesiriyle batmış olsa
idi şirketimiz tekabül ettiği taahhüt itibarıyla bittabi tahakkuk eden
zararı tazmin edecekti. Binaenaleyh gerek bu bakımdan ve gerek mevzuubahis sigortanın Reasürans tarikiyle plasmanı dolayısıyla mükerrer
sigortacılarımıza karşı girişmiş olduğumuz taahhüdatın ifası hasebiyle
Kurtuluş vapuru harp riskleri sigortasının iptaline ve primlerinin iadesine maalesef imkân bulunmadığını arz eyleriz...” denilir.483 Geminin
beklenmedik şekilde kayalıklara bindirmesi ve batmasının ardından zaten küçücük bir umut ışığı halindeki girişimler de son bulur
ve özellikle Atina’daki aşevleri en az üç hafta daha kapanmak zorunda kalır.484 Bu durum şüphesiz yüzlerce Yunan vatandaşının daha
açlıktan ölmesi anlamına gelmektedir.
Yapılan yardımlarla ilgili olarak, Türkiye’den Yunanistan’a yapılan yardımların simgesi hâline gelen, Pire ve Atina’da caddelere adı
verilen Kurtuluş gemisi böylece tarihe karışırken, bu kazadan yaklaşık 50 yıl sonra geminin son seferine başladığı Dolmabahçe önlerinde bir anma töreniyle geminin o güne kadarki faaliyetleri konusunda
konuşmalar yapılır. Düzenlenen törene Abdi İpekçi Barış ve Dostluk
Ödülü kurucusu Yunan yazar Andrew Politakis, ‘Yunan Propagandası’ isimli eserin sahibi Yunan yazar Prof. Dr. Dimitri Kitsikis, Türk
482- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti genel Merkezi tarafından gönderilen 22 Ocak 1942
gün ve 9747313 sayılı yazı
483- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi tarafından Türkiye Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 2 Şubat 1942 gün ve 103 (2014) sayılı yazı.
484- The Reading Eagle, 14 Kasım 1942.
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ve Yunan Dostluk Derneği Başkanı ve Türkiye’nin en büyük arkeoloji uzmanı merhum Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal, eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan, Liberal Demokrat Parti
Başkanı Besim Tibuk ve iş adamı Şarık Tara da katılırlar.485
Türkiye’nin tamamen insani nedenlerle İkinci Dünya Savaşı
döneminde başlattığı ve savaşın ardından da hız kesmeden devam
eden Kurtuluş gemisinin Türkiye’nin İstanbul ve Yunanistan’ın Pire
limanları arasında yaptığı seferler vasıtasıyla yürüttüğü yardım faaliyetleri aşağıda gösterildiği şekildedir. Her türlü yanlış anlamayı
önlemek ve tarihe not düşmek adına bütün seferlerin Kızılay Genel
Müdürlüğü Arşivi’nde bulunan kayıtlara göre kaynakları da hemen
altında verilmektedir. Savaş döneminde de, savaş sonrasında da yardım faaliyetlerinin sembolü haline gelen Türkiye’nin Kurtuluş’u aynı
şekilde Yunanistan’ın da kurtuluşu haline gelmiştir. Öte yandan bu
konuyla ilgili olarak Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından Prof. Dr.
Erdoğan Okuş’un anısına ithaf edilen ve Erhan Cerrahoğlu’nun yapım ve yönetimini üstlendiği “Barışı Taşıyan Vapur; Kurtuluş” belgeselinde söz konusu yardım gemisinin seferleri ve kaçıncı yardım
seferinde battığıyla ilgili olarak verilen bilgi maalesef yanlıştır. Bu
itibarla konunun daha basit, yalın ve anlaşılır hale gelmesi açısından
aşağıdaki bilginin verilmesinin gerekli olduğu düşünülmüştür.

I- Geminin Birinci Seferi
Kurtuluş gemisinin birinci seferi 13 Ekim 1941 tarihinde
İstanbul’dan başlar486 ve 24 Ekim 1941 Cuma günü İzmir’de tamamlanır.487
485- Hürriyet, 2 Şubat 1992.
486- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941–1943/9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Direktörlüğü tarafından Kızılay
Genel Müdürlüğüne gönderilen 26 Aralık 1941 tarih ve 10111 sayılı yazı.
487- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941–1943/9–4. Kızılay Umum Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürü ve Yunanistan
Kızılay delegelerinden Saim İ. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Yüksek Reisliğine gönderilen 26 Ekim 1941 tarih
ve 21474 sayılı yazı.
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II- Geminin İkinci Seferi
Kurtuluş vapurunun İstanbul’dan Pire’ye yönelik ikinci seferi
esasında 27 Ekim 1941 Pazartesi günü saat 16.30 sularında ve 1.700
ton yardım malzemesiyle başlayacaktır488 ve bu durum dönemin
gazetelerine de bu şekilde yansımıştır.489 Aynı şekilde İstanbul’dan
yukarıda belirtilen tarihte hareket eden gemi 28 Ekim 1941 günü
Çanakkale Boğazı’ndan geçerek açık sulara girer; ancak yaklaşık 70
deniz mili gidildikten sonra hava muhalefeti ve havanın gittikçe sertleşmesi yanında teknik nedenlerle de geminin gece 22.30 sularında
Çanakkale’ye dönmesi icap eder ve gemi 29 Ekim 1941 günü saat
06.00’da Çanakkale limanına geri döner.490 Burada yapılan görüşmeler ve havanın düzelmesi neticesinde gemi yolculuğuna 9 Kasım 1941
günü tekrar başlar ve 10 Kasım 1941 günü de Pire limanına varır. Öte
yandan gemide bulunan yardım malzemeleri Alman işgal kuvvetlerinin takındığı son derece sert ve iyi niyetten uzak tavır ve zorlayıcı
şartlar yanında son derece kötü ve olumsuz şartlar altında indirilebilmiştir. Bunun sonucu olarak geminin 16 Kasım 1941 tarihinde
Pire limanından demir alması gerektiğinden geminin ambarlarında
bulunan 25 ton kuru fasulye ile yaklaşık 100 ton kadar kuru soğan ise
boşaltılamaz ve gemi bu yüküyle Pire’yi terk etmek zorunda kalır.491

III- Geminin Üçüncü Seferi
Kurtuluş vapurunun üçüncü seferi ise 24 Kasım 1941 Pazartesi
günü saat 17.15 sularında toplam 1.800 tonluk yardım malzemesiyle
İstanbul’dan hareketle gerçekleştirilir ve 26 Kasım 1941 Çarşamba
488- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941–1943/9–4. Kızılay Umum Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürü ve Yunanistan
Kızılay delegelerinden Saim İ. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Yüksek Reisliğine gönderilen 31 Kasım 1941 tarih
ve 2 sayılı yazı.
489- Vatan, 28 Ekim 1941 ve 20 Kasım 1941.
490- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Yunanistan’a Yardım Komitesi delegeleri tarafından Kızılay
Yüksek Reisliğine gönderilen 22 Kasım 1941 tarih ve 41 sayılı yazı.
491- A. g. a.
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günü saat 16.40’da Pire’ye varılır.492 Gemi bu seferini tamamlayıp 4
Aralık 1941 Perşembe günü saat 13.00’de Pire’den hareket eder ve 6
Aralık 1941 Cumartesi günü saat 17.30’da İstanbul limanına demir
atar.493

VI- Geminin Dördüncü Seferi
Yunanistan’a yaptığı yardım seferlerine devam eden Kurtuluş
gemisinin Pire’ye 4. seferi kötü hava koşulları nedeniyle önce 3–5
Aralık 1941 tarihine ertelenir;494 ancak bu sefer belirtilen tarihte
değil, 12 Aralık 1941 günü geminin İstanbul’dan saat 17.50 itibarıyla hareket etmesiyle başlar ve gemi 14 Aralık 1941 günü saat 18.00
civarında Pire limanında olur.495 Geminin dördüncü seferinden ne
zaman Türkiye’ye döndüğü kayıtlarda bulunmamakla beraber bu
konuda yaklaşık bir tarih verebilecek bazı ipuçları da söz konusudur.
Örneğin geminin bu ziyareti sırasında Türk Başkonsolosluğu tarafından 19 Aralık 1941 tarihinde düzenlenen çaylı toplantıya başta
Yunanistan’da bulunan Kızılhaç temsilcileri olmak üzere yabancı
elçilik temsilcileri de iştirak eder.496

V- Geminin Beşinci Seferi
Kurtuluş gemisinin beşinci Yunanistan seferi 28 Aralık 1941
Pazar günü saat 20.30’da İstanbul’dan hareketle başlar. Bu durum
492- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Yazı işleri Müdürü
ve Yunanistan’a Yardım Misyon Delegelerinden S. I. Umar tarafından Umumi Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen
9 Aralık 1941 tarih ve 4 sayılı yazı.
493- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Yazı işleri Müdürü
ve Yunanistan’a Yardım Misyon Delegelerinden S. I. Umar tarafından Umumi Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen
9 Aralık 1941 tarih ve 4 sayılı yazı.
494- BCA.030.10.171.185.20
495- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi S. İ. Umar tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 25 Aralık 1941 tarihli ve 5 sayılı yazı.
496- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi S. İ. Umar tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 25 Aralık 1941 tarihli ve 5 sayılı yazı.
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da yukarıda belirtilen geminin dördüncü seferinden ne zaman
İstanbul’a dönmüş olabileceğiyle ilgili tahmini bir tarih vermektedir. Gemi muhtemelen 2 günde geri dönmüş olacağına göre bu
tarih 21 Aralık 1941 sonrası olmalıdır. Ayrıca 28 Aralık 1941 günü
tekrar yola çıkmış olması da İstanbul’a geliş tarihinin 21-24 Aralık
1941 Aralık döneminde olacağını ortaya koyar. Gemi daha önceki
seferinde de olduğu üzere beşinci seferinde Marmara Denizi’nde
şiddetli fırtınayla karşılaşılması üzerine yapacak bir şey olmaması
nedeniyle 29 Aralık 1941 günü saat 17.45 itibarıyla Gelibolu’ya gelinerek demir atılır ve orada bir gece kalınır. Havanın düzelmesiyle
beraber gemi ertesi gün, 30 Aralık 1941 günü tekrar demir alarak
Çanakkale’ye kadar gelir ve saat 15.00’e kadar orada beklemek suretiyle Çanakkale’den çıkış için emredilmiş olan saatinde limandan
ayrılır.497 İstanbul Liman Müdürlüğü ve Kızılay Genel Merkezi ile
yapılan telefon görüşmeleri ve havanın nispeten düzelmesi sonrasında Kurtuluş gemisi 3 Ocak 1942 günü saat 15.00’de Çanakkale
limanından demir alır ve 5 Ocak 1942 günü saat 18.25’de Pire limanı yakınlarına gelir ve açıkta demir atar. Kurtuluş gemisi böylece 28
Aralık 1941 günü İstanbul’dan hareketle başladığı yolculuğunu 11
Ocak 1942 günü Pire’den demir almak ve 14 Ocak 1942 günü İstanbul limanına demir atmakla tamamlar.

VI- Geminin Altıncı Seferi
Kurtuluş gemisinin altıncı ve son Yunanistan seferi 36 kişilik
personeliyle 18 Ocak 1942 Pazartesi günü Dolmabahçe Sarayı rıhtımından başlar.498 Geminin bu seferiyle ilgili olarak İstanbul’dan
hareket günü gazetelerde 20 Ocak 1942 olarak görünmekle beraber
497- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi Saim İ. Umar tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 19 Ocak 1942 tarihli ve 6 (969) sayılı yazı.
498- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi Saim İ. Umar tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 27 Ocak 1942 tarihli ve 7 (1622) sayılı yazı. Ayrıca bkz. KGMA. K. No.
2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Kızılay İstanbul Mümessilliğine gönderilen 13
Ocak 1942 tarihli ve 511/475 sayılı yazı. Ayrıca bkz. Ulus, 22 Ocak 1942, Vakit, 19 ve 23 Ocak 1942
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Kızılay resmi arşivlerinde bu tarih 19 Ocak 1942 olarak belirtilmektedir. Bununla beraber Kızılay Yunanistan delegesi Saim İ. Umar
tarafından hazırlanan raporda ise “…Vapur 18 Ocak 1942 tarihine müsadif Pazartesi günü geç vakit İstanbul limanını terk etti…”
denilmektedir.499 Gemi bu son seferinde sabaha karşı resmi kayıtlara ve gazete haberlerine göre 04.00 sularında500 Marmara adası
dolaylarında seyrederken yoğun sis nedeniyle Pulatya Burnu’nun
kuzeyinde, Hayırsız Ada olarak bilinen noktada ve ‘Marmara adasının şimalindeki burunda’501 kayalıklara oturur. 502 Oysa Kurtuluş
gemisinin battığı yer Hayırsız Ada denilen nokta değil Pulatya olarak bilinen, şimdi Saraylar köyü olarak adlandırılmış yere yakın bir
noktadır.

499- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi Saim İ. Umar tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 27 Ocak 1942 tarihli ve 7 (1622) sayılı yazı. Ayrıca bkz. KGMA. K. No.
2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Kızılay İstanbul Mümessilliğine gönderilen 13
Ocak 1942 tarihli ve 511/475 sayılı yazı.
500- Kızılay temsilcisi Saim İ. Umar ise çok şiddetli bir sarsıntı ve feryatlar arasında uyandığında masa saatinin
04.12’yi gösterdiğini belirtmektedir. KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi
Saim İ. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 27 Ocak 1942 tarihli ve 7 (1622) sayılı yazı.
Ayrıca bkz. KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Münakalat Vekâleti Deniz Nakliyatı Dairesi Reisliği tarafından
Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Reisliğine gönderilen 21 İkinci kanun 1942 tarih ve 1289 sayılı yazı.
501- Ulus, 21 Ocak 1942.
502- İkdam, 21 Ocak 1942
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İKİNCİ BÖLÜM
A- TUNÇ, KONYA VE DUMLUPINAR’LA
YARDIM FAALİYETLERİ
Bu dönemde Türkiye tarafından Yunanistan’da Pire ve Selanik’e,
ayrıca Yunan adalarına yardım malzemeleri götürmek üzere 25–30
ton kapasiteli deniz nakliye araçları konusunda bir takım girişimler
de başlatılır1 ve bu girişimler Sivas Transit Deposu Müdürü Mazlum
Can tarafından yürütülür.2 Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından
Kurtuluş gemisi yerine açlık ve işgal altında inleyen Yunanistan’a
yardım malzemelerini götürmek üzere uygun gemi arayışları devam
etmektedir. Bu girişimlere ilk talep Şile limanına kayıtlı Acun motorunun sahibi Şükrü tarafından gelir ve söz konusu kişi hiçbir ücret
talep etmeden bu göreve hazır olduklarını belirtir. Motorun sahibi
tarafından sadece motorun yakacağı mazot Kızılay tarafından karşılanmak üzere 4 tayfa ve 1 kaptanın hayat sigortası da Kızılay tarafından yapılmak şartıyla ve motor üzerine Kızılay amblemini takmak
suretiyle mukavele tarihinden itibaren Türkiye sularında bulunduğu müddetçe motor ücreti olarak yevmiye 30 lira ve Çanakkale
1- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti tarafından İstanbul Mümessilliğine gönderilen 20
Ağustos 1941 tarihli ve 12832/798 sayılı yazı.
2- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi tarafından Kızılay Cemiyeti
İstanbul Mümessilliğine gönderilen 20 Ağustos 1941 gün ve 12832/98 sayılı yazı
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Boğazı’ndan çıktıktan sonra yevmiye 90 lira olmak şartıyla ve en az
iki ay çalışmak suretiyle görev kabul edilebileceği belirtilir. 3
Aynı konuyla ilgili olarak iş talebinde bulunan bir başka motor
ise Zonguldak Kara Deniz Nakliyatı Umumiye ambarı sahibi Ahmet Faik Üster olur ve 140 ton kapasiteli ve el vinciyle çalışan sisteme sahip motoruyla eşyanın sigortası ve geminin Selanik-Pire gidip
gelmesiyle ilgili olarak harp sigortası ve 45.000 lira üzerinden geminin sigortası Kızılay’a ait olmak üzere, İstanbul’da 5 gün, Selanik
ve civar adalarda ikişer ve Pire’de 2 gün devam edecek yükleme ve
boşaltma faaliyetleriyle ilgili olarak 6.500 lira karşılığında çalışılabileceği belirtilir.4 Bu arada kiralanacak motorun yalnız Pire ve
Selanik’e mi gideceği, ayrıca Ege’de bazı Yunan adalarına da uğrayıp uğramayacağı, yapacağı seferlerin sadece bir defaya mahsus olup
olmayacağı, seferin kısa bir zaman içerisinde yapılması halinde motorun uğradığı limanlarda geçireceği kısa veya uzun sürelerin ödenecek ücrete ne şekilde yansıtılacağı konusunda yapılan yazışmalarda bazı kavram kargaşası da yaşanır ve Kızılay Umum Müdürlüğü
tarafından bu durumun açıklığa kavuşturulması istenir. 5
Yardım götürecek uygun gemi arayışları devam ederken Türkiye bir yandan da gıda yardımlarına ilaveten Kızılay aracılığıyla
Yunanistan’daki hastanelerde yatmakta olanlar için özel pamuk çoraplar yaptırır ve bu ülkeye gönderir.6 Bu çoraplarla birlikte ayrıca
Yunan hastabakıcılar için de 500 çift çorap ördürülür ve Pire’ye gönderilir.7 Ayrıca Yunan hastaneleri için yardım olarak satın alınan 5
ton pirinç unu ve 1 ton da mercimek unu da Nuri Çapa Müessesesi
3- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Umumi Merkez
Yüksek Riyasetine gönderilen 23 Ağustos 1941 tarih ve 12820/12822 sayılı yazının ekidir.
4- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Umumi Merkez
Yüksek Riyasetine gönderilen 27 Ağustos 1941 gün ve 6399 (17270) sayılı yazı
5-

A. g. a.

6- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Umumi Merkez
Yüksek Riyasetine gönderilen 11 Şubat 1942 tarih ve 114 (2729) sayılı yazı.
7- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Kızılay İstanbul
Mümessilliğine gönderilen 17 Şubat 1942 tarih ve 2036/320 sayılı yazı.
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tarafından temin edilerek 3.530 lira karşılığında teslim edilir8 ve Kızılay tarafından bu ülkeye sevk edilir.9 Yunanistan’a yönelik yardım
faaliyetlerinin aralıksız devam etmesi işgal altındaki bu ülkede de
yankı bulur ve Türkiye’ye yönelik minnet ve teşekkür duyguları gelmeye devam eder;10
“Atina’ya gelen bir gazetecinin gözüne çarpan en acıklı manzara
dost Yunan milletinin çektiği büyük açlık ve sefalettir. Yunan milletinin
yiyecek bakımından bu acıklı ve feci hali en katı yürekleri bile acındıracak derecede bariz ve açıktır. Bu hususta biraz etraflı malumat almak
ve Türk halkına bildirmek için Yunanistan Başpiskoposu Monsenyör
Damaskinos’u11 ziyaret etmeyi münasip gördüm. Yunan kilisesinin
şefi kendisini görmeye gittiğim zaman ruhani meclisin toplantısına riyaset ediyordu. Kartımı alır almaz beni derhal kabul etmek nezaketinde bulundu ve şu beyanatta bulundu; ‘Dost Türk efkârı umumiyesinin
bir mümessili ile görüşmek fırsatını bana verdiğinden dolayı tanrıya
şükrederim. Ruhani reisi bulunduğum Yunan milletinin en derin minnet ve şükranlarını Türk milletine bildirmek istiyorum.’ Monsenyör
Damaskinos’un bu iyi kabulünden cesaret alarak kendisine şu suali sordum; ’Kurtuluş vapuru yiyecek getirmezden evvel Yunanistan ve bilhassa Atina ile Pire’nin iaşe vaziyeti nasıldı?’
‘Geçen Mayıs ve Haziran’dan beri yiyecek kıtlığı hissedilmeye başlamıştı. Fakat yemiş ve bilhassa üzüm bolluğu bu yiyecek kıtlığını telafi ediyordu. Esefle söyleyeyim ki geçen ilk teşrinden itibaren yemişlerle
üzümler tamamen tükenince vaziyet endişe verici bir safhaya girdi. Ne
yapacağımızı bilmiyorduk. Kıtlıktan ve açlıktan bilhassa çocuklar ve
8- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Umumi Merkez
Yüksek Riyasetine gönderilen 13 Kasım 1941 gün ve 8381 (22656) sayılı yazı
9- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Umumi Merkez
Yüksek Riyasetine gönderilen 19 Ocak 1942 gün ve 38 (1226) sayılı yazı
10- Akşam, 11 Şubat 1942.
11- Almanların Yunanistan’ı işgali sonrasında 30 Nisan tarihinde kurulan kukla Çolakoğlu hükümetinin yemin
töreni ufak çaplı bir krize de yol açar ve Başpiskopos Hrisanthos yemin törenini protesto eder ve anında görevden
alınarak yerine Korinth Metropoliti Damaskinos getirilir. Ancak aynı durum Damaskinos için de geçerli olur ve
Metropolit Damaskinos töreni yönetmemenin ötesinde kurulan hükümeti de çok ağır sözlerle protesto eder.
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ihtiyarlar arasında birçok kişi ölüyordu. Bereket versin dost Türk hükümetinin Kızılay vasıtasıyla yiyecek göndermeye karar vermesi bizi bu
ümitsiz vaziyetten kurtardı. Bu sayede yiyecek azlığından dolayı mukavemeti günden güne azalan halkın büyük bir kısmı yaşayabilmiştir. Fakat Yunan milletinin felaket ve mihnetleri bitmemiş görünüyor. Çünkü
Kurtuluş’un başına gelen kaza bizi evvelki endişe verici duruma yeniden
düşürdü. Çünkü bizzat gördüğünüz gibi beni ve Yunan halkını korumak
için bize bu ağır işte yardım hususunda hiçbir fırsatı kaçırmayan işgal
makamlarının bütün gayretlerine rağmen hükümet makamları Atina ve
Pire sokaklarında açlıktan ölenleri ve yarı ölmüşleri toplamaktan başka bir şey yapamıyorlar. Size tebşir edeyim ki Türkiye hükümeti batan
Kurtuluş vapurunun yerine başka bir vapur ikame etmiştir. Bu yeni vapur da bugünlerde gelecektir. Rica ederim şu noktayı belirtiniz. Yunan
milleti Türkiye’nin bu güzel jestini asla unutmayacaktır. Yunan milleti ruhani şefi vasıtasıyla Türkiye hükümetinden İstanbul-Pire hattına
ikinci bir vapur tahsis etmesini rica ediyor. Çünkü tek bir vapur Yunan
milletinin iptidai ihtiyaçlarını temin etmeye yetmez. Bahusus şimdiye
kadar ihtiyaçlarını kendiliklerinden temin etmiş olan vilayetlerden de
müstacel yardım talepleri alıp duruyoruz. Yunan milletinin asil Türk
milletine ve kendine layık olan hükümetine bu feci anlarımızda bize gösterdikleri yardımdan dolayı minnet ve şükranlarını gazeteniz vasıtasıyla bildirmenizi tekrar rica ederim.”
Yunanistan’a yardım malzemesi göndermek üzere hazırlanan ancak ne zaman gideceği belli olmayan ve beklemede tutulan bir gemi
ise 3.700 grostonluk Şadan vapurudur ve konuyla ilgili olarak İstanbul Kızılay Deposu tarafından yardım malzemelerinin yüklenip bu
ülkeye sevk edilebilmesi için Ankara’dan gelecek müsaade beklenmektedir.12 Bu arada İngiltere Kızılhaç teşkilatı ile Kızılay arasında
yapılan mutabakat sonrasında İngiltere ve Türkiye hükümetleri arasında da bir İngiliz şirketi tarafından satın alınmış yaklaşık ‘50.000
12- KGMA. Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Depo Merkezi’ne gönderilen 12 Şubat 1944 tarihli ve
3433 sayılı tebligat.
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ton’ yiyecek maddesi ile sağlık malzemelerinin derhal Yunanistan’a
gönderilmesi konusunda anlaşmaya varılır ve bu malzemelerin de
derhal sevk edilmesi talep edilir. Öte yandan dönemin bazı gazete haberlerinde de belirtildiği üzere gönderilecek yardım miktarı
50.000 ton değildir ve hiçbir zaman da bu şekilde bir sevkıyat söz
konusu olmamıştır.13 Dönemin gazetelerine yansıyan bir başka yanlışlık ise bu yardım malzemelerinin Adana vapuruyla gönderildiği
şeklindedir.14 Her ne kadar Adana vapuru bu malzemeleri götürmek
üzere hazırlanmış olsa da Yunanistan’ın Pire limanına Türkiye’den
yardım malzemelerini ilk götüren gemi Kurtuluş olacaktır.15
Bu arada Kurtuluş vapurunun sise yakalanarak yanlış rota ve güzergâh takip etmesi ve fırtınada batması üzerine Kızılay tarafından
Devlet Deniz Yolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü’nden
derhal kiralanan Tunç vapuru16 31 Ocak 1942 günü Pire’ye hareket
etmek üzere hazırlanır; ancak geminin daha önce başka bir şirket
tarafından kiralanmış olması nedeniyle bu ilk sefer 8 Şubat 1942
gününe ertelenir17 ve gemi 26 Şubat 1942 tarihinde Pire limanında
sağlık malzemeleri ve yiyecekten oluşan yükünü boşaltır.18 Geminin bu seferinde götürdüğü ve özellikle İstanbul’da yaşayan Türk
vatandaşları tarafından Yunanistan’daki akrabalarına gönderilen
823 koliden 425 tanesinin Kurtuluş vapuruyla batan ve tekrar ihracına müsaade edilen 577 koliden muameleleri tamamlanmış olanlar
olduğu bildirilir.19 Kurtuluş vapurunun fırtınaya yakalanması ve sis13- Cumhuriyet, 12 Eylül 1941
14- Yabancı kaynaklarda da Adana vapuru yerine İstanbul-Pire arasında haftada bir defa olmak üzere toplam 10
sefer yapmak üzere daha sonra Kurtuluş gemisinin devreye girdiği belirtilmektedir. The Mercury Australia, 7 Ekim
1941.
15- Özellikle dönemin basın organlarında İngilizler tarafından alınan sağlık malzemeleriyle kuru gıda ve
bakliyatın Adana vapuruyla Yunanistan’a gönderildiği belirtilmekle beraber bu yanlıştır. İkdam, 14 Eylül 1941.
16- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Devlet Deniz Yolları
Umum Müdürlüğüne gönderilen 21 İkinci kanun 1942 tarih ve 889/290 sayılı yazı.
17- İkdam, 27 Ocak 1942
18- Ulus, 27 Şubat 1942
19- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Türkiye Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Umumi
Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen 25 Şubat 1942 tarih ve 182 (4080) sayılı yazı.
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te batması sonrasında Yunanistan’a yardım götüren ilk Türk gemisi olan Tunç vapuru gerek Türkiye’de gerekse Yunanistan’da uzun
süre Kurtuluş vapuru olarak kabul edilir veya o şekilde bilinir.20
Türkiye’nin bu yardım çabalarına ve gayretlerine rağmen Avrupa ve
Amerika’dan ise o ana kadar Yunanistan’a somut bir yardım gelmez.
New York Times gazetesi bu duruma dikkat çekerek ‘Yunanistan’a
yardım yapılması gerekir. Yunanlar Alman bombalarından değil açlıktan ölüyorlar.’ ifadesini kullanır.21 Bununla birlikte yabancı basın organlarında Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve savaş ekonomisinin
ağır hasarını yaşayan Türk insanının “dost ve komşu” Yunanistan’a
yaptığı yardımlar konusunda pek de duyarlı olduğu söylenemez. Örneğin Şubat 1942 itibarıyla bazı gazetelerde Yunanistan’a ilk parti
yardım malzemelerinin Şubat 1942 itibarıyla Türkiye’den yüklendiği ve yaklaşık 8.000 ton gıda maddesinin Pire limanına doğru
yola çıktığı belirtilerek 22 Kurtuluş gemisinin yaptığı 6 sefer yok sayılır. Aynı şekilde bazı kaynaklarda ve örneğin ABD İçişleri Bakanı
Summer Welles gibi yetkili kişilerin ağzından Türkiye üzerinden
Yunanistan’a yapılan yardımlardan Amerikan-İngiliz işbirliğinin
sonucuymuş gibi bahsedilir.23
Aynı günlerde Yunanistan Büyükelçiliği’nde görev yapmış olan
Politis, Perikles Argiropulo, Mişel Tsamados, Yani Papas, Spiridyon
Plikroniyadis ve Konstantin Sakellapopulos isimli diplomatik personele Hariciye Vekâleti tarafından ve Atina-Pire Başkonsolosluğu
vasıtasıyla onar kiloluk koliler halinde şeker, zeytinyağı, tereyağı,
kahve, çay, sucuk, pastırma ve kuruyemiş gönderilmesi de uygun
bulunur.24
20- Vatan, 27 Şubat 1942.
21- İkdam, 10 Şubat 1942
22- Berkeley Daily Gazette, 6 Şubat 1942.
23- Spokane Daily Chronicle, 5 Şubat 1942.
24- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Saim Umar ve Feridun
Demokan isimli Kızılay delegelerine gönderilen 7 Mart 1942 tarih ve 3716/193 sayılı yazı.
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Bu arada Balkan Hekimler Birliği tarafından istenilen toplam 25
koli yardım malzemesi de bu dönemde Kızılay vasıtasıyla bu ülkeye sevk edilir.25 Aynı günlerde Nordstern sigorta firması tarafından
Yunanistan’da bulunan 14 şirket görevlisine bir defaya mahsus olmak üzere kuru meyve, füme ve salamura balık ile domuz etinden
oluşan toplam 14 kolinin gönderilmesi de kararlaştırılır.26 Yunan Sefareti tarafından Atina’da Yunanistan Hariciye Nezareti memurlarına 70 koli içerisinde yiyecek maddesi gönderilmesine dair yapılan
müracaata da yalnız bir defaya olmak üzere kuru üzüm, meyve, domuz eti, tuzlanmış ve kuru balık, tütün ve sigarayı kapsayacak şekilde müsaade edilmiştir.27 Yunanistan’a yardım konusunda girişimlere başlayan ise sadece Kızılay Cemiyeti ve Türk Dışişleri Bakanlığı
değildir. Bu konuda önceliği ele alanlar arasında İstanbul’daki balık
hâlinde balıkçılıkla uğraşanlar, sebze-meyve hâlinde kabzımallık
yapanlar, gümrükçüler, Devlet Demir Yolları görevlileri, basın-yayın mensupları, İstanbul Belediyesi başta olmak üzere pek çok farklı
belediye ve çalışanları, Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlığı ve Türk parlamenterler, PTT mensupları, üniversiteler ve neredeyse Türkiye’nin dört bir tarafından Türk vatandaşları bulunmaktadır. Bu arada Yunanistan’da muhtaç bir durumda
olan Ermenilere gıda yardımı gönderebilmek amacıyla Ermeni Patriği tarafından bir talep gelir ve hemen ardından bir defaya mahsus
olmak üzere domuz eti, kuru meyve, taze tuzlu ve kurutulmuş balık,
tütün gibi eşyadan oluşan 100 koli gönderilmesine karar verilir.28
Bu yardım faaliyetleri yanında ayrıca Atina’da bulunan ve Yunan
mübadilleri tarafından kurulmuş olan Yeni İzmir Ocağı tarafından
25- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından İstanbul Mümessilliğine
gönderilen 18 Ağustos 1942 tarih ve 15041/305 sayılı yazı.
26- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından İstanbul Mümessilliğine
gönderilen 3 Haziran 1942 tarih ve 9327/476 sayılı yazı.
27- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay vasıtasıyla yapılan yardım işlerini tetkik ve tansime memur
komisyon tarafından 7 Temmuz 1942 tarihli karar eki.
28- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Umum Müdürlüğü tarafından hazırlanan bu
raporda tarih ve numara bulunmamaktadır.
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Atina’da yaşayan 1.000 muhtaç aileye her ay bedeli mukabilinde
yiyecek maddeleri gönderilmesi talebi ise “Yunanistan’a mümkün
olan yardım yapılmakta olduğundan ve bu ocağın temsil ettiği grubun büyük olması ve yardımın bir defaya mahsus olmayıp devamlı
istenilmesi nedeniyle” reddedilir. Ayrıca İngiliz Sefareti tarafından
1 kilo anason ve 36 kullanılmış tenis topunun Almanya’daki harp
esirlerine gönderilmesine, Selanik’te görev yapan telefoncuların
Kızılay vasıtasıyla Ankara’da bulunan telefonculardan yaptıkları
yardım talebiyle ilgili olarak Ankaralı telefoncuların yardım etmek
istemeleri halinde 72 paket gönderilebilmesi için müsaade edilmesine, Pire gümrük idaresinde görevli gümrükçülerin kendilerine yiyecek maddesi gönderilmesi yönündeki talebine de iki defa da sevk
edilmek üzere 300 paket yiyecek gönderilmesine, öte yandan “memleketin iaşesindeki darlık ve esasen Yunanistan’a mümkün olan yardımın yapılmakta olması ve hususi taleplerin tevali etmesi sebebiyle
bundan böyle bu gibi taleplerin kabul edilmemesine karar verildiği
de” bildirilir. Bu dönemde “inanılmayacak kadar kötü şartlardaki”29
Yunanistan’dan gelen bir başka yardım talebi ise Selanik Telefon
Şirketi memurları tarafından Dışişleri Bakanlığına yapılmış bu
talebin uygun bulunmasının ardından bir defaya mahsus olmak
üzere kuru meyve, taze ve tuzlu balık, kurutulmuş balık, tütün ve
sigaradan oluşan toplam 72 koli gönderilmesine karar verilmiştir. 30
Konuyla ilgili olarak gönderilecek yardım malzemeleri ise İstanbul
Kızılay depolarından karşılanacaktır. Bu arada 72 tanesi Selanik, 1
tanesi Atina ve 3 tanesi de Belçika’da Grand Posta memurlarına ait
olmak üzere İzmir PTT Müdürlüğüne gönderilen söz konusu bu 76
kolinin Selanik’e gönderilmesi PTT tarafından mümkün olmadığından Kızılay’a teslim edildiği, Belçika’ya gönderilecek paketin de
kabul edilmemesi nedeniyle elde kaldığı ve üzüm ve incirden oluşan
29- The New York Times, 6 Mayıs 1941.
30- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından PTT İdaresi Biriktirme ve
Yardım Sandığı Reisliğine gönderilen 30 Eylül 1942 tarih ve 14307 sayılı resmi yazı
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paketlerin imkânlar dâhilinde Kızılay tarafından gönderilmesinin
talep edildiği anlaşılır. 31 Dışişleri Bakanlığı ve Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından yukarıda bahsedilen sigorta şirketi, Yunanistan
Dışişleri Bakanlığı, Ermeni Patrikhanesi, Selanik Teflon Şirketi tarafından yapılan yardım taleplerinin bir defaya mahsus olarak kabul
edilmesindeki amaç ise Yunanistan’a düzenli olarak yardımların
devam etmesi, bütün bu yardım faaliyetlerinin Türkiye’de bir elden
ve sadece Kızılay tarafından organize edilmesi ve Yunanistan’da da
Uluslar arası Kızılhaç Teşkilatı ve Yunan Kızılhaç Teşkilatı işbirliğiyle dağıtılması nedeniyle kargaşaya neden olunmaması ve başka
kişi, kurum ve kurumlara da yol açmaması düşüncesidir.
Yunanistan’a yardım faaliyetleri ayrıca Türkiye ile de sınırlı kalmaz ve Londra’da faaliyette bulunan Türk-İngiliz Yardım Komitesi
tarafından Türk Kızılay’ına hibe edilerek gönderilen ve İstanbul’a
getirilmiş olan 6 adet hasta nakil aracı Kızılay tarafından teslim
alındıktan sonra son derece yerinde ve takdire şayan bir davranışla hiç bekletilmeden doğrudan Yunan Kızılhaç yetkililerine teslim
edilir ve Pityon Gümrük Müdürlüğü vasıtasıyla Yunanistan’a gönderilir. 32 Hasta nakil araçları Yunanistan’a gönderilmeden evvel
üzerlerinde yazılı olan “Türk-İngiliz Yardım Komitesi hediyesidir.”
yazısı silinmiş, arabaların yalnız bir taraflarına “Türkiye Kızılay
Cemiyeti hediyesidir.”33 ifadesi yazdırılmıştır. İlginç olan durum ise
Yunan Kızılhaç’ı tarafından bu hasta nakil araçlarının savaşın üzerinden yıllar geçtikten sonra satışa çıkartılması ve satış işlemlerinin
gerçekleştirilebilmesi ve satış muamelesinde kullanılabilmesi amacıyla Yunanistan’a bağış yoluyla verildiklerine dair bir yazıyla birlikte motor ve şasi numaralarının da 1953 yılında Türkiye’den istenil31- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Münakalat Vekâleti PTT İdaresi tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi
Merkezi Reisliğine gönderilen 28 Eylül 1942 tarih ve 4/6 (19076) sayılı yazı.
32- KGMA. K. No. 2600, D. No. 1941/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi Merkez Ambar Müdürlüğü
tarafından Kızılay Umumi Merkezi Yüksek Reisliğine gönderilen 28 Şubat 1941 gün ve 268 (4871) sayılı yazı
33- KGMA. K. No. 2600, D. No. 1941/9–4. Kızılay Cemiyeti Sıtma, Firengi İlaçları, Oyun Kâğıtları, Monopolleri
ve Afyonkarahisar Maden Suyu Deposu Direktörlüğü tarafından Umumi Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen 18
Şubat 1941 gün ve 1192 (4093) sayılı yazı
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mesidir. 34 Görüldüğü üzere Yunanistan’da yaşananlar Türkiye’de
herkes tarafından yakından takip edilmektedir ve başta Kızılay olmak üzere, TBMM, Türk basın-yayın organları ve gazeteciler, çeşitli resmi kurum ve kuruluşlar, ayrıca balıkçılardan postacılara kadar
Yunanistan’a yardım amacıyla son derece duyarlı davranmaktadır. 35
Aynı günlerde Yunanistan’da Türkiye’yi de yakından ilgilendiren
bir gelişme yaşanır ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası adına
bastırılan kâğıt paraları taşıyan gemi Pire limanında kazaya uğrar.
Konuyla ilgili olarak Merkez Bankası tarafından kamuoyunu bilgilendirici bir duyuru hazırlanır ve gazetelere dağıtılır. 36

a) Dumlupınar Gemisinin Birinci Yunanistan Seferi
Tunç vapurunun yardım faaliyetlerine başlaması konusunda
aksaklıklar çıkması üzerine bu gemiden derhal vazgeçilerek yerine
derhal Dumlupınar vapuru kiralanır ve gemiye çıkacağı bu ilk sefer
için yardım malzemelerinin yüklenmesine başlanır. 37 Nejat Akar’ın
Eser Tutel’den aktardığı bilgiye göre saatte 10 kilometre sürat yapabilen Dumlupınar gemisi 1888 yılında Almanya’nın Hamburg
kentinde Blohm und Woss gemi tezgâhlarında yolcu ve yük taşımak
üzere tasarlanmış ve inşa edilmiş 1.191 grostonluk bir gemidir. 38
1.100 beygir gücünde buhar makinesine sahip olan gemi tek uskurludur, ayrıca 96 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğindedir ve
çektiği su kapasitesi de 6.7 metredir. Alpha ismiyle seferlerine başlayan geminin ismi daha sonra Croatia olur ve son olarak da bir Türk
armatör tarafından satın alındıktan sonra ismi Dumlupınar olarak
değiştirilir. 1936 yılına gelindiğinde gemi başka gemilerle birlikte,
34- KGMA. K. No. 2660, D. No. 1945–1953/9–4. Dışişleri Vekâleti İkinci Daire Umumi Müdürlüğü tarafından
Türkiye Kızılay Derneği Başkanlığına gönderilen 18 Mart 1953 tarihli ve 49299 (5055) sayılı yazı.
35- Yunus Nadi, “Yunanistan Dramı”, Cumhuriyet, 28 Nisan 1941.
36- Cumhuriyet, 18 Nisan 1941.
37- Ulus, 13 Şubat 1942. Ayrıca bkz. Seçil Karal Akgün, Murat Uluğtekin, Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a, Cilt II,
Ankara, 2001, s. 82
38- Nejat Akar, Dumlupınar; Bir İnsanlık Görevi, Gürer Yay., İstanbul, Mart 2009, s. 83.
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İş Bankası, Deniz Yolları İşletmesi ve Etibank ortak yatırımlarıyla
kurulan Vapurculuk Sosyetesi TAŞ isimli şirkete 44.931 liraya satılır. Aynı yıl Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Denizbank tarafından
alınan Dumlupınar gemisinin denizlerdeki macerası 11 Ekim 1956
günü 68. yaşında sona erer. 39
“Komşu Yunan halkına”40 yapılacak olan insani yardım malzemesini götürecek olan Dumlupınar gemisine daha önce Kurtuluş
gemisinde olduğu üzere Kızılay amblemli bayraklar asılır ve Kızılay
amblemi işlenir ve geminin yol çıkmadan önceki bütün hazırlıkları da tamamlanır.41 Konuyla ilgili olarak Kızılay İstanbul temsilcisi
İ. Cemal Akan tarafından Deniz Yolları Umum Müdürü Muavini
Haşmet Bey ile yapılan görüşmelerde Kurtuluş yerine Dumlupınar
vapurunun da daha önceki mukaveleye istinaden hazırlanabileceği,
vapurun Kızılay işaretleri ile boyasının tamamlandığı vapurun her
an yüklemeye ve Pire’ye harekete hazır olduğu; ancak vapurun Lafonten Sigorta Şirketi vasıtasıyla alınan lisansının 2.500 ton olmasına rağmen o gün itibarıyla elde hazır sadece 300 ton patates, 100 ton
nohut ve 200 ton fasulye bulunduğu belirtilir.42 Bu arada vapurun
ilgili sigorta şirketi tarafından İstanbul-Pire arasındaki gidip gelme
esnasında meydana gelebilecek her türlü savaş hali, mayın, torpil ve
bombalamaya karşı sigortalandığı da anlaşılır.43 Hemen ardından
geminin Yunanistan’a gidebilmesi için gerekli olan güvenlik belgeleri de savaşın tarafı olan devletler tarafından onaylanır ve gemiye
gerekli izin verilir.44 Daha sonraki süreçte gemiye ilk olarak 400 ton
fasulye yüklenir. Vapura yüklenen yardım malzemeleri arasında be39- Nejat Akar, a.g.e., s. 83.
40- Cumhuriyet, 8 Şubat 1942.
41- A.g.g., 8 Şubat 1942.
42- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Umumi Merkez
Yüksek Riyasetine gönderilen 7 Şubat 1942 gün ve 91 (2335) sayılı yazı
43- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Umumi merkezi tarafından Umumi Merkez Yüksek
Riyasetine gönderilen 24 Şubat 1942 gün ve 30 (3703) sayılı yazı
44- Akşam, 9 Şubat 1942.
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lediye memurlarının 600 tonluk yardım paketleri de bulunmaktadır.45 İstanbul Belediyesi tarafından yapılan bu yardımlar ise belediye çalışanlarının maaşlarından aldıkları maaşa uygun olarak kesilen
50, 100 veya 300 kuruşun toplanması sonrasında alınan gıda yardımlarından oluşmaktadır.46 Öte yandan gemiye yükleme yapılırken bazı İstanbul gazetelerinde gemide kaçak eşya bulunduğu şeklinde haberler çıkmaya başlar47 ve tam da Dumlupınar gemisinin ilk
seferine çıkacağı günlerde İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü
tarafından söz konusu gemide kaçakçılık yapıldığı yönünde alınan
duyum üzerine bir arama yapılır;48
“…Evvelki akşam vapura Kızılay eşyaları ve zati koliler yüklenirken gümrük muhafaza memurları ani olarak bir arama yapmışlar ve
gümrük kontrolünden geçmemiş ve müsaadesi alınmamış 10 kadar eşya
paketini meydana çıkarmışlardır. Şehrimizin tanınmış tüccarlarından
bazılarına ait olan paketlerde külliyetli miktarda çorap ve tuhafiye eşyası ile giyecek eşyası ve gitmesine müsaade edilmemiş olan gıda maddeleri
bulunmuştur. Eşyaları kaçırmaya vasıta olan yardım işiyle alakadar
memurlar ve eşya kaçıranlar hakkında Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü tarafından yapılan tahkikat bitirildikten sonra suçluların mahkemesine başlanacaktır.”
Binlerce insanının yetersiz beslenme ve açlıktan hayatını kaybettiği Yunanistan’ın hayatla tek bağı olan Dumlupınar gemisinde
bulunduğu belirtilen bu eşyaları bir kaçakçılık vakası olarak nitelendirmek şüphesiz çok acımasız ve haksız bir itham olur. Daha
önce Kurtuluş gemisi personelinin, daha sonra da başta Dumlupınar gemisinin personeli olmak üzere yardım gemilerinde cansiperane çalışan Türk denizcilerin kendi kumanyalarını bile aç Yunan
halkına bıraktıkları, Kurtuluş gemisi kaptanı Rıdvan Ür’ün kendi
45- Ulus, 19 Şubat 1942.
46- Akşam, 1 Şubat 1942.
47- İkdam, 12 Şubat 1942
48- Akşam, 9 Şubat 1942.
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mürettebatına aynı yönde direktif verdiği ve mürettebatın neredeyse aç bir halde Türkiye’ye döndükleri göz önüne alınacak olursa bu
eşyanın ve gıda malzemesinin Yunan halkına yardımcı olmak üzere
gemi mürettebatının insani ve hayırsever duygularının sonucu olduğu ortaya çıkacaktır. Daha sonra gelişen olaylar da esasen bunun bir
göstergesinden başka bir şey değildir;49
“…Birkaç zamandan beri Beyoğlu’nda yani Sirigoza ait Anadolu Birahanesi’ne devama başlayan Dumlupınar vapurunun üçüncü
çarkçısı Cavit Tokatçıoğlu ile birahane sahibi arasında sıkı bir dostluk
peyda olmuş ve Yani Sirigoz yeni dostuna üç, dört gün bedava ziyafet çekmiştir. Aradaki dostluğun kıvama geldiğini gören Yani Sirigoz,
Yunanistan’daki akrabalarına göndermek istediği ihracı memnu eşyaları gemiye sokabilmesi için Cavit Tokatçıoğlu’na tazyik etmiş ve bu iş
için de 10 lira vaat etmiştir. Evvelki akşam birahanede hayli rakı içen
Cavit gece yarısından sonra galata rıhtımına inerek Dumlupınar vapuruna gitmek üzere bir sandal kiralamıştır. Gizlice vapura yaklaşan
üçüncü çarkçı tam içeri gireceği sırada memurlar tarafından karşılanmış ve yakalanacağını anlayınca elindeki paketlerle beraber kendisini
denize fırlatmıştır. Derhal indirilen sandallarla Cavit boğulmak üzere
iken kurtarılmış ve dağılan paketler toplanarak suçlu ile beraber Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü’ne getirilmiştir.”
Bu konuyla ilgili olarak daha sonra genişletilen tahkikatta şapkacı Marmet olarak bilinen Maria ve Efterfi Löbon Pastanesi sahibi Kosti Litopulos, ayrıca terzi Kornelya Kalfayan, yağcı Yordan
ve Menalaos Taniyola isimli Yunan asıllı kişilerin hazırladıkları
15–20 kadar paketi Denizyollarının Sirkeci bürosunda görev yapmakta olan Kazım Güney, Tahsin Sincar ve Server Tek isimli memurlar aracılığıyla Dumlupınar gemisine sokmaya çalıştıkları;
ancak gümrük muhafaza memurları tarafından yakalandıkları be49- Son Posta, 18 Mart 1942.
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lirtilir. 50 Daha sonraki günlerde de Yunanistan’a insani yardım götüren Dumlupınar gemisinde buna benzer başka olaylar da yaşanır.
Örneğin Beyoğlu’nda terzilik yapan Eleni isimli bir Yunan kadın
işgal altındaki Yunanistan’da hayatta kalmaya çalışan akrabalarına yiyecek göndermek ister ve bir yiyecek paketini Pire’ye kendisi
adına götürmesi için Dumlupınar gemisinde çalışan kamarotlardan
Yusuf batur’la anlaşır. Söz konusu denizci kendisine verilen yiyecek
paketini gizlice gemiye çıkartır; ancak gümrük muhafaza memurları tarafından yapılan kontrollerde yiyecek paketi ve bu yiyecekleri
Pire’ye nasıl gönderdiğine dair Eleni isimli kadın tarafından yazılan
bir mektup ele geçirilir. 51
Bu arada Konya vapuru da yardım faaliyetlerinde kullanılır ve
Kızılay Genel Müdürlüğü Anadolu’da toplanan 505.908 lira ile yardım malzemelerine ilaveten 43.398 lira ve 5 ton sabun, ayrıca yiyecek ve giyecek malzemelerini de Konya vapuru ile Pire’ye gönderir.
Yunanistan’a yardım malzemesi götüren Dumlupınar gemisinde
başkaptan Zeki Oranos, ikinci kaptan olarak Burhanettin Aksungur, üçüncü kaptan olarak da İdris Kabaoğlu görev yapmaktadır. 52
Gemide ayrıca başmakinist Halit Deler, ikinci makinist Nizamettin
Çağlı, üçüncü makinist Ali İzzet, kâtip Rüstem Özkan, telsiz memuru Talat Güvenç, Muzaffer Okman, elektrik memuru Cemil Ünerdi,
lostromacı İsmail Kurtar, ambarcı Mesur Tükmen, Ahmet Yılmaz,
Maksut Köksal, dümenci Gafur Kibritçioğlu, Sabri Gebeci, Mehmet
Köse, Yakup Baston, gemici Mehmet Yıldırım, Mehmet Aslan, Sefer
Can, lostromo Halim İşiner, yağcı Davut Yıldız, Kadiri Yıldız, Mehmet Terzioğlu, ateşçi Ali Rıza Türkay, Mustafa Usta, Mustafa Özçelik, Süleyman Demiryılmaz, Lütfü Akyel, İbrahim Erbaş, kömürcü
Muharrem Berber, İhsan Reyhan, Celal Ayhan, kısım şefi Süleyman
50- Son Posta, 7 Nisan 1942.
51- Son Posta, 10 Haziran 1942.
52- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından İstanbul Mümessilliğine
gönderilen 10 Ağustos 1942 tarih ve 15933 sayılı yazı.
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Öztürk, Şefik Gülcan, kamarot İsmail Öner, Yusuf Ateş, Hilmi Can,
Resul Çağlar, fırıncı Mehmet Yıldız, aşçı Yakup Dinçer, Fevzi Kıyar, marangoz Nuri Kukul da dâhil toplam 43 mürettebat daha görev
yapmaktadır. 53 Dumlupınar gemisinde de daha önce Kurtuluş gemisinde olduğu üzere Kızılay delegesi olarak Saim İ. Umar ve Feridun
Demokan aynı görevlerine devam edeceklerdir;54
“…Atina halkı Kurtuluş’un matemini tutarken Türkiye Başvekili
Şükrü Saraçoğlu hükümetin daha büyük bir gemiyi –SS DumlupınarYunanistan’a yardım programının devamı için ayırmaya karar verdiğini bildirdi. 12 gün sonra Dumlupınar gene saat 11’de 1915 Çanakkale
Savaşları’nın cereyan ettiği tabyaların önünden süzülerek Akdeniz’in
sularına giriyordu. Yunanistan’daki faciayı mümkün olduğu kadar önleme gayretlerimiz Dumlupınar seferleri ile devam ediyordu. Geminin
geliş ve gidişindeki arama taramayı daha evvel anlatmıştım. Bu kontrol her nedense gittikçe daha sert bir şekilde yapılıyordu. Gestapo işi
azıtmış, İstanbul’da kaldığım günlerde Park Otel’de beraber yemek
yediğim İngiliz gazetecilerinin isimlerine varıncaya kadar Atina’daki
mihmandarıma haberler ulaştırılıyordu. Hakkımdaki şüpheleri yenilenen Kondumas’ın arada bir sarf ettiği kinayeli sözlerine soğukkanlılıkla
cevap vermek için çok gayret sarf ediyordum. Yardım seferleri başlayalı
bir sene olmuş, bu müddet içinde Türkiye’ye birçok başka haberler de
sızmıştı. Gestapo bunları öğrendikçe geçen günler artık aleyhime çalışıyordu. Bunun için bir an evvel harekete geçmem lazımdı…”
Bu geminin de daha önce Kurtuluş gemisinde olduğu üzere 15
gün içinde seferini tamamlayıp dönmesi beklenmektedir. Geminin Pire’ye hareketinden önce takip edeceği güzergâhta herhangi
bir saldırıya uğramaması ve savaşan her iki tarafça da güvenliğinin
sağlanması konusunda İngiltere, İtalya ve Almanya Büyükelçiliklerine de bilgi verilir. Dumlupınar gemisinin bu seferinde götürdüğü
53- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından İstanbul Mümessilliğine
gönderilen 10 Ağustos 1942 tarih ve 15933 sayılı yazı.
54- KGMA, Feridun Demokan Özel Arşivi, D.1.
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insani yardım malzemesi ve gıda maddeleri 158.701 kilo ve 2415 fıçıda tuzlu balık, 100.000 kilo ve 3672 çuvalda incir, 200 sandık yumurta, 4059 çuval patates, 13359 çuval fasulye, 40 sandık ve toplam
3.560 kilo tuzlu domuz eti, 26 çuval patates, 14 çuval içinde toplam
1 ton soğan, 2605 sandık süt, et konservesi, ayrıca bebekler için bisküvi, sigara, yün elbise, reçel, peynirden oluşmaktadır. Bunlara ilaveten Yunan Kızılhaç Cemiyeti Başkanı Atanassakis adına Kızılay
tarafından gönderilen bir çuval un ile hastabakıcı ve hemşirelerin
Yunanistan’daki meslektaşlarına gönderdikleri 500 çift pamuklu
çorap ve İstanbul Gazeteciler Cemiyeti tarafından Atina ve Pire’de
görev yapmakta olan Yunan meslektaşlarına gönderilen 303 koli
yardım malzemesi, İngiliz Sefareti tarafından yükletilen 88 kiloluk
koli de Dumlupınar ile Pire’ye getirilmiştir. 55 Bu arada yardımların
tekrar başlamasıyla birlikte daha önce 30 gram un istihkakı 56 yapılan muhtaç Yunanlara 50 gram un dağıtılmaya başlanmıştır. 57
Gemi yola çıkmadan önce özellikle İtalyan Büyükelçiliği tarafından geminin güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla çok daha hassas
davranılmakta ve muhtemel yanlışlıklara ve savaş şartlarında önlenemeyecek saldırılara karşı geminin hareket saatinin kendilerine
daha önceden bildirilmesi talep edilir. İtalyan Bahriye Nazırlığı’nın
kendi büyükelçilikleri vasıtasıyla yaptıkları müracaata göre Dumlupınar gemisinin ‘maruz kalabileceği herhangi bir hadisenin önüne
geçilmesi maksadıyla’ hareket saati 48 saat önceden değil 72 saat önceden İtalyan yetkililere bildirilmelidir. 58 İtalyanlar ayrıca geminin
Pire’den İstanbul’a ve İstanbul’dan da Pire’ye hareketi esnasında 8,
12 ve 20 saatlik zaman dilimleri içerisinde bulundukları mevkii 600
metre üzerinden yayın yapan Atina Radyosu’na bildirmesini talep
55- KGMA. K. No. 2660, D. No. 1945–1953/9–4. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti tarafından Kızılay
Cemiyeti Umumi merkezi Başkanlığına gönderilen 3 Mart 1942 tarih ve 4592 (4388) sayılı yazı.
56- Journal de Geneve’den aktaran Ulus, 14 Şubat 1942
57- Son posta, 11 Nisan 1942.
58- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Münakalat Vekâleti tarafından Kızılay Umumi merkezi Başkanlığına
gönderilen 18 Mayıs 1942 tarih ve 4970/6656 (10117) sayılı yazı.
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ederler. İtalyan yetkililer Dumlupınar gemisinin haberleşme sırasında kullanacakları kodların da Atina Radyo İstasyonu için S. V.
A., Dumlupınar gemisi içinse T. C. A. Z. olduğunu belirtirler. Aynı
şekilde Almanya Sefareti de Dumlupınar vapurunun İstanbul-Pire
arasındaki rotasında güvenli seyredebilmesi için bulunduğu mevkiinin evvelce kararlaştırıldığı üzere sabah saat 08.00’de ve 14.00 ve
20.00’de 600 metre dalga uzunluğunda telsizle bildirilmesinin emniyet açısından uygun olacağını belirtir. 59
Geminin götüreceği yardım malzemesi ve gıda yardımı hazır
olmasına rağmen eşyalarla ilgili gerekli müsaadenin ilgili büyükelçiliklerle devam eden yazışmalar ve görüşmeler nedeniyle Dışişleri
Bakanlığı ve Kızılay Genel Müdürlüğü’nden zamanında gelmemesi
sonucu gemiye yükleme yapılamaz. Kızılay tarafından 20 gün müddetle kiralanmış olan geminin bu gecikme nedeniyle yükünü alıp
Pire limanına götürüp geri dönmesi ise ancak kira süresinin ardından mümkün olabilecektir. Beklenmedik böyle bir durumun ortaya
çıkması üzerine Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından gemi sahibi
şirkete zararının tazmini açısından sözleşmesinin ardından geçecek her ilave gün için 400 lira verileceği taahhüt edilir.60 20 Şubat
1942 tarihinde 2500 ton yardım malzemesinin gemiye yüklenmesi
sonrasında Dumlupınar gemisi ilk seferine 21 Şubat 1942 Cumartesi günü saat 19.15 sularında61 İstanbul limanından hareketle çıkar.62
Geminin İstanbul’dan ayrılmasının hemen ardından Dumlupınar
gemisinin süvarisine hitaben Münakalat Vekâleti ve İstanbul Mıntıkası Liman Kumandanlığınca teslim edilen iki “mahrem” zarf
geminin süvarisi Vedat Kocaarslan tarafından açılarak Kızılay he59- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Hariciye Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi
Reisliğine gönderilen 14 Ağustos 1942 tarih ve 32314–1001 (16264) sayılı yazı.
60- Son Posta, 12 Şubat 1942.
61- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Yunanistan’a Yardım Heyeti delegesi Saim i. Umar tarafından
Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 10 Mart 1942 tarih ve 8 (4988) sayılı yazı.
62- Geminin bu seferi Kızılay Genel Müdürlüğü Arşivi’nde bulunan belgelerde 7. sefer olarak gösterilmektedir.
Bu da daha önceden Kurtuluş gemisiyle yapılan seferlerin başlangıç olarak kabul edildiği anlamına gelebilir.
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yetinin de bulundukları bir ortamda okunur.63 Münakalat Vekâleti
tarafından gönderilen yazıda Dumlupınar gemisinin takip edeceği
rotanın daha önce Kurtuluş gemisi tarafından da takip edilen rota
olduğu belirtilmektedir. İstanbul Liman Kumandanlığı tarafından
gönderilen zarf açıldığı zaman karşılaşılan manzara ise biraz kafaları karıştırır çünkü burada tamamen yeni bir rota takip edilmesi
gerektiği belirtilmektedir. Gemideki ilgili personelin bir araya gelip iki rotayı karşılaştırması sonrasında bu rotaların birbirinden
çok farklı olduğu, ikinci rotanın ayrıca güzergâhı yaklaşık 55 deniz
mili kadar uzattığı, dolayısıyla Pire limanına varma zamanının da
tahmin edilenden sonra olacağı ortaya çıkar.64 Geminin süvarisi ise
birbirini reddeden bu iki farklı rota arasında yola devam etmenin
imkânsız olduğunu belirtir ve tereddüt yaşamaya başlar. Liman Kumandanlığı tarafından verilen rotada ayrıca gündüzleri geminin sahillere mümkün olduğunca yakından seyretmesinin uygun olacağı,
geceleri ise mutlaka açık denizlerin takip edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Bu rota ile beraber verilen talimatta ise Pire limanına saat
14.00’den sonra girilemeyeceği gibi anlamsız ve anlaşılmaz bir ifade de bulunmaktadır ve gemi personeli ise akşam havanın yaklaşık
19.00 civarında kararmaya başladığı düşüncesinden hareketle böyle
bir uygulamanın işleri çok daha güçleştireceği ortaya çıkar. Ayrıca
geminin “avdet gününün” Pire’de gemi süvarisine bildirileceği gibi
bir ifade ise hiç kimse tarafından anlaşılamaz ve geminin süvarisi
durumun teyidini almak üzere yetkililerle telsiz bağlantısı kurmaya
çalışır ve bu şartlar altında 22 Şubat 1942 Pazar günü saat 13.30’da
Çanakkale’ye gelinir. Verilen talimatta buradan en geç saat 11.00 itibarıyla çıkılabileceği belirtildiğinden talimatlara aykırı bir hareket
yapmamak düşüncesiyle Liman Kumandanlığı ve Ankara ile tekrar
görüşme imkânı aranır ve alınan cevapta beklentilerin aksine Liman
63- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Yunanistan’a Yardım Heyeti delegesi Saim i. Umar tarafından
Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 10 Mart 1942 tarih ve 8 (4988) sayılı yazı.
64- A.g.a.
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Kumandanlığı tarafından verilen rotanın kullanılması gerektiği belirtilir. Bu yeni ve şaşırtıcı duruma göre hareket eden gemi yaklaşık
23 saatlik bir gecikmenin ardından 23 Mart 1942 Pazartesi günü
yeni rotaya uygun olarak Çanakkale’den hareket eder. Münakalat
Vekâleti ve İstanbul Mıntıkası Liman Kumandanlığınca neden bu
şekilde iki ayrı rota takip edilmesi yönünde talimat verildiği, ayrıca
gemi kaptanı tarafından güvenli bulunmayan, yolu uzatan, geminin
denizde daha fazla zaman geçirmesine ve vakit kaybetmesine neden
olan yeni rotanın neden kabul edildiği ise hiçbir zaman anlaşılmaz.
O gün ve aynı gece devam eden şiddetli fırtına yanında gemi kaptanının bütün itirazlarına rağmen Deniz Yolları İdaresinin kesin emrine göre gemiye “lüzumundan fazla alınan havaleli eşya”65 yolculuğu
güçleştirmeye başlar. Özellikle geminin güvertesine iki sıra halinde
dizilen ve halatlarla birbirlerine bağlanan balık fıçıları fırtınanın etkisiyle yerlerinden koparak güvertede zaten son derece kısıtlı olan
geçiş yollarını da kapatıp engeller. Şiddetli dalgalar geminin bir
ucundan girip diğer ucundan çıkmakta ve önüne aldığı kırılabilecek
türden tabak, bardak, damacanaları, ayrıca kaptan köşkünde bulunan pek çok aleti de kırıp döker. Bu arada Kızılay delegesi Saim İ.
Umar da düşüp kolunu incitirken geminin dümen zinciri de koptuğundan geminin sevk ve idaresi de mürettebat açısından zorlaşmış
durumdadır. Sabaha karşı 05.00 sularında gemi yola devam edemeyecek duruma gelir. Kaptanın talimatıyla gemi denizin ortasında
durdurularak kırılan dümen zinciri yerine kilit takmak suretiyle arıza giderilmeye çalışılır. Geminin kaptanı ise yaklaşık 20 yıldır denizlerde olduğunu ve böylesine şiddetli bir fırtınaya ilk defa rast geldiği65- Söz konusu fazla eşya daha çok çeşitli kurum ve kuruluşlarla yabancı büyükelçilik yetkilileri tarafından
Yunanistan’a gönderilen yardım malzemelerinden oluşmaktadır. Kızılay yetkilileri Yunanistan’da yaşanan
dramı göz önüne alarak tamamen insani sebeplerle gemiyle mümkün olduğunca fazla yardım malzemesi
göndermenin hesabını yaptıklarından ortaya zaman zaman böyle durumlar da çıkar. Geminin ambarları yanında
güvertede de yardım malzemeleri istiflenmiş durumdadır ve bu da mürettebatın rahat hareket serbestîsini ister
istemez kısıtlamakta ve yükün ağırlığı da geminin manevra kabiliyetini de özellikle olumsuz hava şartlarında
engellemektedir. KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Yunanistan’a Yardım Heyeti delegesi Saim İ.
Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 10 Mart 1942 tarih ve 8 (4988) sayılı yazı.
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ni ifade eder.66 Dümenin tamir edilmesinin ardından zaman zaman
şiddetini azaltan fırtınayla beraber sabah saat 10.00’a kadar 5 saat
daha hız kesmeden yola devam edilir. Ancak havanın düzeleceğinin
tahmin edildiği bir sırada yeniden fırtına patlar ve saat 10.00 itibarıyla fırtına şiddetini iyiden iyiye arttırır ve saat 12.30 sularında Pire
limanının 55 mil açığında Türk denizcileri tarafından “Ziya” olarak
adlandırılan Zea adası yakınlarına kadar güçlükle de olsa gelinir. Bu
noktada geminin dümen zinciri tekrar kopar ve bu sefer sorun biraz
daha büyümüştür çünkü zincir bir değil iki ayrı yerden olmak üzere tekrar kopar. Bu arızanın tamir edilebilmesi için ellerinde yeterli
malzeme ve imkân olmayan gemi mürettebatı ise verilen talimatlara
aykırı ve güvenlik açısından son derece tehlikeli olmasına rağmen
yapacak başka bir şey olmaması nedeniyle İtalyan işgalindeki Zea
adası yakınlarında yaklaşık 20 kulaçlık bir mesafede bir kere daha
demir atmak zorunda kalır. Geminin demirlemesinin hemen ardından gemiye 2 subay ve 5 askerden oluşan bir İtalyan heyeti gelir ve
evraklarla birlikte geminin yükünü kontrol ederler. Yaklaşık 8 saat
boyunca ve saat 22.30’a kadar adada kalan gemi havanın düzelmesiyle birlikte tekrar yola çıkar ve ertesi gün saat 10.23’den başlayarak
8 saatlik bir sürede 18.23 itibarıyla Pire limanına girer. Havanın fırtına nedeniyle bozuk olması, gemide yaşanılan aksilikler ve arzılar
nedeniyle gemi verilen her iki rotayı da takip edemeden Pire limanına gelmiştir. Geminin Kurtuluş gemisinden sonra Türkiye tarafından derhal devreye sokulması ve Pire’ye gelişi Beynelmilel Kızılhaç
Heyeti, Yunanistan Kızılhaç Cemiyeti, Alman ve İtalyan Kızılhaç
temsilcileri ve Atina-Pire Başkonsolosu yanında civarda toplanan
Yunanlar tarafından da coşkuyla karşılanır. Alman işgal kuvvetleri
tarafından yapılan kontroller ve bürokratik işlemler sonrasında havanın kararmasıyla birlikte Kızılay heyeti de gemiden ayrılamaz ve
ancak ertesi günü karaya ayak basabilirler. Gemi bu seferini 24 Şubat 1942 günü Pire’ye geldikten sonra 25 Şubat 1942 günü yükünü
66- A.g.a.
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boşaltarak tamamlar ve 5 Mart 1942 günü Pire limanından ayrılıp 7
Mart 1942 tarihinde İstanbul’a varmak suretiyle tamamlar.67
Gemiden yardım malzemelerinin indirilmesi esnasında ülkede
akaryakıt olmaması nedeniyle neredeyse hiç taşıt bulunmaması,
ayrıca küçük ve büyükbaş hayvan nüfusunun da gerek savaşta telef
olmaları gerekse alman işgal güçleri tarafından el konularak kendi
ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla kullanılması nedeniyle sadece
insan gücüne müracaat edilmektedir; ancak “insanların açlıktan perişan vaziyetleri ve açlık ve bundan mütevellit zafiyetlerinin gittikçe
artmasından”68 boşaltma işleri son derece yavaş ve ağır aksak yapılır. Bu durumun çok daha büyük aksamalara neden olacağı, konuyla ilgili olarak tedbirler alınması gerektiği konusunda Alman işgal
kuvvetlerine ve Kızılhaç temsilcilerine Kızılay delegeleri tarafından
uyarılar yapılır ve yardım malzemelerinin rıhtıma indirilmesinin
hemen ardından geminin demir alacağı bildirilir.69 Yunan Kızılhaç
yetkilileri ise açlık yüzünden Yunanistan’da asayişin de neredeyse
hiç olmadığını belirterek yardım malzemelerinin rıhtıma bırakılıp gidilmesi halinde aç Yunanların bunlara hücum edeceklerini ve
önüne geçilemez olayların yaşanacağını belirtirler. Savaş öncesi dönemde ülkede son derece önemli mevkilerde görev yapan bürokratlar veya şehrin ileri gelen işadamları ve tüccarları bile açlık tehdidi
karşısında karınlarını doyurabilmek ve gemiden indirilen gıda yardımlarından alabilmek maksadıyla limana akın etmiş durumdadır
ve pek çoğu neredeyse gönüllü olarak burada çalışmaktadır. İşgalin
ilk günlerinde açık olan lokantalarda garsonların yaptığı üzere burada da taşıyıcılar tahıl çuvallarından dökülen buğday, fasulye, pirinç gibi yiyecekleri toplayıp gizlice ceplerine koyar ve karınlarını
doyurmaya çalışırlar. Bu durumu yakından bilen Yunan Kızılhaç
67- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Yunanistan’a Yardım Heyeti delegesi Saim İ. Umar tarafından
Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 10 Mart 1942 tarih ve 8 (4988) sayılı yazı.
68- A.g.a.
69- A.g.a.
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yetkilileri ise yardımların limana bırakılmasını yaşanacak muhtemel kargaşa ortamı nedeniyle istemezler. Yunan Kızılhaç yetkilileri
Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı’ndan bu konuda yardım isterken geminin hareket tarihinin ertelenmesini de talep ederler. Dumlupınar
gemisi ise İstanbul Liman Kumandanlığı tarafından verilen “Geminin avdet tarihi Pire’de size ayrıca bildirilecektir.” şeklindeki yazılı
emre muhalif davranmak istememekle beraber Türkiye ile Yunanistan arasında muhaberenin olmaması nedeniyle bu haberin kendilerine nasıl verileceğini de bilmemektedirler. Bununla beraber böyle
bir emir hiçbir zaman gelmez. Gemiden yardım malzemelerinin
tahliyesinin başlamasıyla beraber yağmur da şiddetini iyiden iyiye
arttırır ve öyle bir noktaya gelir ki özellikle 1 Mart 1942 Pazar günü
değil çalışmak, ambar kapaklarını açmak bile mümkün olmaz.70 Geminin ambarlarında çuvallar içindeki özellikle kuru gıdanın limana
çıkartılmasında sıkıntılar yaşanması üzerine 2 Mart 1942 günü çuvallar ambarlara boşaltılarak gemi Ayayorgi’deki aspiratöre çekilerek muhafaza altına alınır ve geminin dönmesi gereken tarihten 2
gün sonra, 5 Mart 1942 Perşembe günü saat 14.00 itibarıyla tahliye işlemi bitirilir ve gemi 7 Mart 1942 Cumartesi günü saat 14.30
itibarıyla İstanbul’a geri döner ve Kabataş önünde demirler. Pire’de
limana çıkartılan gıda malzemeleri ise silahlı ve motosikletli Alman
askerleri tarafından muhafaza altına alınarak halkın saldırılarından
kurtarılır.71 Limanda gerekli araçların olmaması, insan gücünün de
son derece zayıf olması nedeniyle Kızılay Yunanistan temsilcileri
tarafından geminin dönüşünde İstanbul-Pire ve Pire-İstanbul için
verilen toplam sürenin uzatılması yönünde bir talepte de bulunulur.
Bu arada Yunanistan’da sayıları 3.500 civarında olduğu belirtilen Türklerden “en ziyade muhtacı muavenet” 72 olanların peyderpey
70- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Yunanistan’a Yardım Heyeti delegesi Saim İ. Umar tarafından
Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 10 Mart 1942 tarih ve 8 (4988) sayılı yazı.
71- A. g. a.
72- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Yunanistan’a Yardım Heyeti delegesi Saim İ. Umar tarafından
Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 10 Mart 1942 tarih ve 8 (4988) sayılı yazı.
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Türkiye’ye getirilmeleri konusu da aynı günlerde gündeme gelmiştir ve bu durum Alman ve İtalyan işgal kuvvetleri yanında Yunan
Kızılhaç yetkilileriyle de tartışılır. Bu noktada Alman ve İtalyan
Kızılhaç yetkilileri, Yunan yetkililer ve Kızılay delegesi Feridun
Demokan’la Dumlupınar gemisinin süvarisi Kızılay’ın diğer delegesi Saim İ. Umar’dan farklı düşünmekte ve Yunanistan’daki Türklerin Dumlupınar gemisiyle bir an evvel İstanbul’a getirilmeleri yönünde görüş bildirmektedirler.73 Saim İ. Umar ise geminin üstlendiği özel görev nedeniyle bu durumun sakıncalı olacağını belirterek
Dumlupınar gemisiyle insan nakledilmesinin uygun olmayacağı
düşüncesindedir.74 Saim İ. Umar’a göre bu konuda sabit fikirli olan
Türkiye’nin Atina-Pire Başkonsolosu ise Hariciye Vekâleti tarafından siyasi kurye ile kendisine gönderilmiş olan dalgıç Muharrem
Denizaltı’nın Rum uyruklu karısından olan iki kızı ile Dino isimli
eski bir Arnavut ailesine mensup Resmiye Dino’nun Dumlupınar
gemisiyle İstanbul’a gönderilmeleri için verilen özel izni gösterir75 ve
kendisince uygun görülen Türklerin gemiyle İstanbul’a götürülmelerini ister. Başkonsolos tarafından bu doğrultuda kendilerine özel
izin verilen ve Türkiye’ye götürülmelerine müsaade edilen 14 kişi
ise geminin hareketinden önce şahsi pasaportlarıyla Pire’de rıhtıma
gelirler, İtalyan ve Alman makamları tarafından da vizelerini yaptırırlar. Kayıklarla gemiye gelen bu 14 kişi Türkiye’nin Atina-Pire
Başkonsolosunun da bulunduğu bir ortamda Alman deniz kontrol
görevlileri tarafından bir kere daha kontrole tabii tutulurlar ve uzun
işlemler ve vakit kaybının ardından toplam 6 kişinin gemide kalmasına müsaade edilir. Geriye kalan ve gitmelerine müsaade edilmeyen
8 kişi ise kayıklarla limana çıkartılırlar. Böylece geminin İstanbul’a
dönüşü sırasında gemiye aldıkları arasında Türk uyruklu olan İstan73- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Yunanistan’a Yardım Heyeti delegesi Saim İ. Umar tarafından
Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 10 Mart 1942 tarih ve 8 (4988) sayılı yazı.
74- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Yunanistan’a Yardım Heyeti delegesi Saim İ. Umar tarafından
Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 10 Mart 1942 tarih ve 8 (4988) sayılı yazı.
75- A. g. a.
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bullu tüccar Zindanides ve Civoni isimli iki kişi ile dört de kadın
bulunmaktadır.76 Söz konusu bu 6 kişi herhangi bir ücret vermezken
sadece yedikleri yemek karşılığında küçük bir ücret verirler. Konuyla ilgili gerekli bilgileri ve talimatı Atina Başkonsolosluğu’ndan alan
gemi personeli de “bu emrin yüksek vekâletlerinden” verilmiş olduğunu düşünerek bu kişileri gemiye alıp İstanbul’a getirir.77
Kızılay Genel Müdürlüğü ise kendi personeline Hariciye Vekâleti tarafından verilecek emirlerin bizzat kendileri tarafından tebliğ
edileceğini bildirdiğinden bu şartlarda gemi personeli de çok zor
durumda kalır. Kızılay Genel Müdürlüğü bunların dışında farklı ülkeler ve farklı makamlar tarafından da gemiye başka şahısların alınması yönünde taleplerin gelmesinden hareketle bu konuyla ilgili olarak kendilerine bilgi verilmesini ve bundan sonra ona göre hareket
edilmesi gerektiğini bildirir.78 Öte yandan Dumlupınar vapurunun
Yunanistan’a yardım faaliyetleri dışında bazı istisnai faaliyetlere de
girişmesi yeni tartışmalara da sebep olur. Bu arada İstanbul’da ailevi ve ticari bağları bulunan ve İstanbul’a seyahatleri konusunda çok
tehlikeli veya çok uzun olan kara ve hava yollarını tercih etme konusunda tereddüt yaşayan İtalyan uyruklu Rumların ve Almanların
bu yolla İstanbul’a gelecekleri yönünde duyumlar da sıkıntı yaratır.79
Kızılay delegesi Saim İ. Umar bu konudaki çekincelerini ve rahatsızlığını haklı olarak dile getirirken daha önce Pire yakınlarında batırılan Danimarka bandıralı bir gemide aşçı olarak çalışmakta olan iki
Çinlinin Yunanistan’da Çin sefareti bulunmadığını gerekçe göstererek Dumlupınar gemisiyle İstanbul’a gelebilmek için yaptıkları çalışmaları ve yetkilileri etkilemek için harcadıkları çabayı da aktarır.80
76- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Yunanistan’a Yardım Heyeti delegesi Saim İ. Umar tarafından
Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 10 Mart 1942 tarih ve 8 (4988) sayılı yazı.
77- A.g.a.
78- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Hilaliahmer Cemiyeti Merkezi Umumiyesi tarafından hariciye
Yüksek Vekâletine gönderilen 13 Mart 1942 tarih ve 4007/163 sayılı yazı
79- KGMA. K. No. 2660, D. No. 1945–1953/9–4. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti tarafından Kızılay
Cemiyeti Umumi Merkezi Başkanlığına gönderilen 3 Mart 1942 tarih ve 4592 (4388) sayılı yazı.
80- A.g.a.
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Kızılay tarafından Yunanistan’a gönderilen yardım malzemeleri yanında ayrıca ülkedeki Kızılhaç görevlileri ve hastanelerdeki
Yunan sağlık ekipleri dışında ilk defa olarak çocuk mütehassısı Dr.
Muhlis Bayramoğlu ile hemşire Hacer Çiğdem, Müzeyyen Öktem
ve pansumancı Hasan Şevket Atmaca da bu ülkeye sağlık ekibi olarak gönderilirler.81 Böylece Türkiye her türlü insani yardım ve gıda
maddeleri yanında Yunanistan’da sağlık sorununa da el atar ve oluşturduğu Kızılay ekibini bu ülkeye gönderir. Dumlupınar gemisi vasıtasıyla Türkiye’nin işgal ve açlıktan perişan olmuş Yunanistan’a
insani yardımlarının tekrar başlaması karşısında Beynelmilel Kızılhaç Teşkilatı yetkilisi Mösyö Brunel, Alman ve İtalyan Kızılhaç
temsilcileri, İsviçre’nin Atina Maslahatgüzarı, Yunan yetkilileri ve
Alman işgal güçleri şükran duygularını “çok hararetli lisanlarla”
ifade ederler.82 Bu arada daha önce Alman işgal güçleri tarafından
tutuklanmış olan hemşire Marie Vasilyadu’nun serbest bırakıldığı
öğrenilir. Böylece Yunanistan’da durum bir yanda Alman istilası,
bir yanda açlık, kış şartları ve salgın hastalıklar yüzünden gittikçe
daha da kötü bir hal almaktadır;83
“Şimdi sokaklarda ancak zayıf ve solgun, gözleri yorgun ve yüzleri
buruşuk insanlara rastlanıyor. Milletin sefaleti tasavvur edilemeyecek
derecededir. Her sokak başında yere düşüp kalmış insanlar görülüyor.
Geçen Pazar günü yalnız Atina’da 2000 kişinin öldüğünü sana söylersem kâfidir. Bundan daha bir sene evvel asker olarak kendilerine taptığımız bu adamlar bugün tanınmayacak bir haldeler. Bu durum daha
ne kadar sürecek? Bu dehşetli sıkıntı daha ne vakte kadar çekilecek? Bu
sene soğuklar pek şiddetlidir. Ne odunumuz var, ne de kömürümüz. Tabiatıyla petrol de yok. Şurada burada yiyecek bulunuyor. Ancak bunları
elde edebilmek için Karun gibi zengin olmak lazımdır.
81- KGMA. K. No. 2660, D. No. 1945–1953/9–4. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti tarafından Kızılay
Cemiyeti Umumi Merkezi Başkanlığına gönderilen 3 Mart 1942 tarih ve 4592 (4388) sayılı yazı.
82- A.g.a.
83- Journal de Geneve’den aktaran Ulus, 14 Şubat 1942
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Bir ekmek 1800 drahmidir.84 Bugünkü kambiyoya göre 60 İsviçre Frangı eder. Şekerin okkası 4000, etin okkası 1200, 1 çift ayakkabı
2000 ila 3500 Drahmidir. Günde adam başına 30 gram ekmek alıyoruz. Fakat çok defalar bunu da bulamıyoruz. Sıhhatte bulunduğuma
utandığım anlar oluyor. Böyle olmamalıyım. Ağlıyorum. Milletimin hâli
böyle ne olacak? Sinirlerimiz gevşemeye başlıyor. Bununla beraber neşemizi kaybetmemeye çalışıyoruz. İşi filozofluğa vurduk. Kuvvetli kalmaya gayret ediyoruz. Dayanacağız.”
Geminin dönüşünde beraberinde getirdikleri arasında İstanbul
belediyesi işçileri tarafından Atina Belediyesi çalışanlarına gönderilen 1.000 koliden oluşan gıda yardımına karşılık bir şükran
işareti olarak “Yunanistan’ın en meşhur ressamlarından birisi tarafından” yapılan Pantheon Harabeleri isimli bir yağlı boya tablo
da bulunmaktadır ve Kızılay temsilcisi Feridun Demokan tarafından teslim alınmıştır. Aynı günlerde yabancı basında da olup bitenlerle ilgili ufak çaplı haberler çıkmakta ve Yunanistan’a dikkat
çekilmektedir;85
“Harp kurbanı bütün milletler derece derece ıstırap çekiyorlar. Fakat hiçbirisi Yunanistan kadar feci bir akıbete uğramış değildir. Vaktiyle ilahların takdis ettiği bu sahillerde akıl ve hikmetin ve güzelliğin
doğuşuna şahit olan bu toprakta tarihin en korkunç hallerinden birisi
cereyan etmektedir. Yunanistan akla gelince insan aynı derecede kuvvetli
şu iki his arasında kalıyor; onun bizzat düşmanlarına bile hürmet telkin eden kahramanca hareketi karşısında duyulan hayranlık ve bugün
azami haddini bulmuş görünen ıstırabın uyandırdığı sempati ve merhamet. Gayet sahih haberler alabilecek kimseler Yunan halkının dokuz aya
varan bir müddetten beri imtisal numunesi olmaya layık bir cesaret ve
vakarla çektiği çile hakkında ve kışın şiddetiyle şimdi Avrupa’nın diğer
taraflarında tasavvuru güç bir dereceye kadar vahimleşen felaket hak84- 1944 yılı itibarıyla ekmeğe ödenecek olan para ise inanılmaz bir rakama ulaşır ve 500.000 Drahmi olur. The
Palm Beach Post, 17 Temmuz 1944.
85- Gazette de Lausanne’dan ve Stokholm Tidningen gazetesinden aktaran Cumhuriyet, 22 Şubat 1942.
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kında zihinlere durgunluk getirecek tafsilat veriyorlar. O hali iki kelime
ile anlatmış olmak için şu kadar söyleyelim ki Yunanistan’da açlıktan
ölen insanlar yüzlerce sayılıyor ve bunlar bilhassa çocuklar, kadınlar ve
ihtiyarlardır. Avrupa kıtalarının diğer kısımlarından tamamen ayrılmış kaynaklar bakımından pek fakir olan Yunan karası, hatta adaları
öyle bir coğrafi durumdadır ki bütün Avrupa memleketlerinin İngiliz
ablukasından ve Alman mukabil ablukasından en fazla sıkıntı çekeni
hiç şüphesiz odur. Kıtlık gitgide artıyor. Zeytinyağından ve diğer yağlı
maddelerden eser kalmamıştır. Yunanistan’ın zahire, et, patates, yumurta, şeker gibi yabancı memleketlerden tedarik ettiği yiyecek maddeleri piyasadan tamamen yok olmuştur. Atina’da adam başına verilen
ekmek günde 30 ila 60 gramdır. Köylerde ot kalmamıştır ve mevcut az
miktarda mevaşi iskelet halindedir.
Stokholm Tidningen gazetesi muhabirinin dediğine göre Yunanistan
şehirlerinde başka yerlerdeki gibi yiyecek satan dükkânların önünde
nöbet bekleyen insan dizileri görülmez olmuştur. Sebebi satın alınacak
şey bulunmamasıdır. Buna mukabil zengin mahallelerde dolaşıp çöp
tenekelerini karıştıran ve köpeğin bile tenezzül etmeyeceği kırıntıları
ceplerine dolduran açların manzarası yürek paralıyor. Çocuk hastanelerinde küçük hastalardan çoğu Hindistan’daki kıtlık fotoğraflarını
hatırlatıyor. Hâlbuki doktorlar tecrübeli ve fedakâr. Bulunmayan şey
yalnız gıdadır.”
İngiltere ise bütün bu yaşananlara ve Yunanların çektiği dramatik acılara rağmen Almanların eline geçeceği ve Alman askeri gücüne lojistik destek sağlayacağı endişesiyle işgal altındaki bölgelere
uyguladığı ambargoyu gevşetmez ve bundan taviz vermezken doğal olarak Ege ve Akdeniz bölgelerini de ambargo dâhilinde kabul
eder ve Yunanistan’a yardım götürmeye çalışan bütün deniz araçlarına mani olmaya çalışır. Bu stratejinin bir parçası olarak Dumlupınar gemisi Kurtuluş’tan hemen sonra açlıktan inim inleyen
Yunanistan’a Kızılay yardımlarını götürüp insanların sıkıntılarına
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derman olmaya çalışırken Akdeniz’de seyir halinde olan İngiliz donanması ise Yunanistan’a gıda maddeleri götürmeye çalışan Agyos
Dionisos ve Prodomos adlı balıkçı teknelerine saldırır ve her iki
teknedeki mürettebat dâhil toplam 26 kişi de bu saldırılar sonucunda hayatını kaybeder.86 Teknelerden sadece 7 kişi hayatta kalmayı
başarabilmiştir.

b) Dumlupınar Gemisinin İkinci Yunanistan Seferi
Açlık yanında gıdasızlık ve soğuk evlerde oturanların da donarak
ölmeye başlamaları sonrasında Almanların yaptığı bir açıklamaya
göre Atina ve Pire’de her gün ortalama 2000 Yunan hayatını kaybeder.87 Batının duyarsızlığı karşısında Papa’nın girişimleriyle de
bir miktar yardım malzemesi toplanır ve bunlar Yunanistan’a ulaştırılır.88 Ancak yine de bütün Yunanistan ‘kasvetli bir cenaze evi’89
görüntüsünden kurtulamaz;90
“Ölüler evlerden çöp toplanır gibi kamyonlarla toplanıyor, hep birden büyük çukurlara atılıyor. Yunanistan korkunç bir facia sahnesidir.
Orada bir ayağı mezarda bir millet can çekişiyor. Son asırlarda eşi görülmeyen bu facia açık bir sahnede değil, yüksek duvarlar arasında cereyan ediyor.
Hiçbir gazeteci gözü bunu görmüyor. Hiçbir radyo olup bitenleri
dünyaya duyurmuyor. Ancak nadir suretlerde gelip gidenlerden kadre
kadre malumat alabiliyoruz. Yunan milleti ile son senelerde derin ve samimi bir dostluk kurduk. 2 komşu memleket, 2 kardeş evi manzarası
aldı. Yunanistan’ın istilacılara karşı gösterdikleri kahramanca mukavemet karşısında saygı ve iftihar duyduk. Komşu milletin toplu bir ölüme
86- İkdam, 14 Mart 1942.
87- Ulus, 25 Şubat 1942
88- Yeni Asır, 25 Şubat 1942.
89- Vakit, 29 Mart 1942
90- A. g. g., 29 Mart 1942
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doğru gitmesinin acısını en çok biz hissediyoruz. Hatta kendimiz darda
olduğumuz halde dişimizden artırdıklarımızı onlara göndermeyi vazife
sayıyoruz. Kendi ihtiyacımıza yetmeyen vapur tonajımızdan bir parçayı
bu işe ayırmaktan da çekinmiyoruz.
Bugün Yunanistan’da iki türlü insan var. Biri mavra agora, yani kara
pazar insanları denilen bir azlık, diğeri kafile kafile ölüme kavuşan bir
çokluk. Kara pazarcılar, kara kuvvetiyle ve açık gözlülükle yiyecek bulan
talihlilerden ibarettir. Bunları her tarafta görüp ayırmak mümkündür.
Belki de biraz incelmiş olmakla beraber vücutlarına kâfi gıda bulabiliyorlar. Ellerinden gelse birer maske takıp sıhhatte olduklarını gizleyecekler çünkü kuvvetini ve sıhhatini muhafaza eden insanın umumdan
ayrı bir zümre olduğu yüzünde, hâlinde, yürüyüşünde bellidir. Bu zümreye katılmak için yalnız para da kâfi değildir. Nice apartman, otomobil
sahipleri vardır ki tıpkı fakirler gibi açtırlar.
Halkın büyük kısmı için artık ölüm binde bir gelen, korku ve dehşetle
karşılanan bir misafir değildir. Her günkü ziyaretçidir. Herkes ölümle
yüz göz olmuştur. Sokaklara düşen ölülere kimse baş çevirmez, bunlara adeta sokağa atılan çöp yığını gözüyle bakılır. Azrail’in kamyonları
her gün sokak sokak dolaşıp tıpkı çöp tenekelerini alır gibi ölüleri toplar.
Bu ölülerin arkasından ağlanmaz çünkü felaketten yakalarını sıyırmış
adamlardır. Ortodoks âleminin her ölünün etrafındaki uzun boylu dini
merasim, teşrifat tamamıyla ortadan kalkmıştır.
Ölüler kamyon dolusu olarak mezarlığa taşınır. Orada her birine
ayrı ayrı mezar kazmaya, adını şanını anmaya, kimsenin hâli ve vakti yoktur. Büyük bir çukur kazılır, kamyon kamyon toplanan ölüler
adsız bir yığın hâlinde, karmakarışık oraya dökülür. Bir papaz hepsi
için bir şeyler mırıldanır, dünya ile olan hesapları böylece toptan kesilir. Yunanistan’ın felaketi nihayet her tarafta duyulmuştur. Tam bu sırada Dumlupınar vapurunun getirdiği yiyeceklerden başka İstanbul
Belediyesi’nin, gazetecilerin, avukatların, müzecilerin Yunan meslektaşlarına gönderdikleri yiyecek paketleri birer Hızır diye karşılanmış
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ve derin bir minnet uyandırmıştır. Bunlardan dolayı teşekkür etmek ve
Yunanistan’ın hâlini bildirmek üzere Yunan gazeteciler bir heyet teşkil
etmek ve buraya göndermek için hazırlıklarda bulunmaktadırlar.”
Geminin düzenli olarak sefere gidip gelmesi sonrasında yeniden
yükleme faaliyetlerine başlanır. Dumlupınar gemisinin 25 Mart
1942 Çarşamba günü saat 17.00 itibarıyla başlayan ve 27 Mart 1942
Cuma günü saat 14.00’de Pire limanında biten bu ikinci seferinde91
gemiye yüklenen yardım malzemeleri arasında 30.905 küçük torbada 400 ton incir, 3.383 çuvalda 350 ton fasulye, 1.004 ton dökme fasulye, 2.526 küfede 261 ton zeytin, 350 ton zeytin, 500 sandıkta 50
ton yumurta ve 50 ton meyve, 255 sandıkta 20 ton tuzlu domuz eti,
225 sandıkta 23 ton domuz, 440 kolide 6.5 ton muhtelif gıda, 5 fıçı
tuzlu sardalye balığı, 32 çuval battaniye, bulunmaktadır.92 Kurtuluş
gemisinin altıncı ve son seferinde Pire’ye gönderilen ancak geminin
fırtına nedeniyle şansız bir şekilde Marmara Adası yakınlarında
batması sonucu alıcılarına teslim edilemeyen 150 koliden oluşan
yardım malzemeleri ise Dumlupınar’la gönderilmek istenmesine
rağmen kolilerdeki bazı maddeler bu sefer ihracı kısıtlanmış madde olarak kabul edildiğinden yine gönderilemez.93 Geminin daha
önceki seferi sırasında bu ülkeye getirdiği 3.600 kilo domuz etinin
halka dağıtılmadığı ve Alman işgal kuvvetleri tarafından el konulduğu yönündeki bilgi üzerine durum araştırılır ve bu etin halka eşit
olarak dağıtılması konusunda yaşanılan sıkıntılar nedeniyle domuz
etinin zeytinyağıyla değiş tokuş yapılmak üzere saklandığı öğrenilir.94 Geminin Pire’de olduğu günlerde Mısır’dan 7.000 ton buğday
getiren İsveç bandıralı gemi de yükünü boşaltarak bölgeden ayrılır.
Bu arada bu 7.000 ton buğdaya Yunanistan’da 13.000 ton mısır ve
91- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Yunanistan’a Yardım Heyeti delegesi Saim İ. Umar tarafından
Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 8 Nisan 1942 tarih ve 9 (7272) sayılı yazı.
92- A. g. a.
93- A. g. a.
94- A. g. a.
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darı ilave edilerek halka dağıtılmaya başlanır. Saatte ortalama 8.6
deniz mili yapmak suretiyle devam eden ve toplam 45 saat devam
eden bu ikinci sefer daha önce Kurtuluş gemisinin yaptığı seferler
de dâhil edilecek olursa toplam sekiz sefer içerisinde bir sürat rekoru
olarak da kabul edilir.
Geminin bu seferinde gönderileceği belirtilen elma, kestane, sarımsak gibi bazı gıda maddeleri ise Gümrük İdaresi tarafından “lisansla değil takas yoluyla gidebileceği” ifade edildiğinden gemiye
yüklenilmez.95 Yunanlara götürülecek 150 koliye ise müsaade alınmadan zeytin konulduğundan ve bunların paketlerden çıkartılması
zaman alacağından vakit kaybetmek istemeyen acente tarafından
gemiden indirilir. Gemi Türk basın mensupları tarafından gönderilen 150 koli muhtelif gıda maddesini de Pire’ye ulaştıracaktır. Geminin Pire limanına gelişinin ardından liman ağzındaki çelik ağlardan
girişine kılavuzluk edecek olan görevli geminin içeriye girdikten
sonra rıhtıma yanaştırılmayacağını, Pire’de tek tük sağlam kalmış
birkaç rıhtımın Alman işgal kuvvetleri tarafından işgal edildiğini ve
onlar tarafından kullanılmakta olduğunu belirtir.96 Kurtuluş gemisinin de daha önce karşılaştığı manzara budur ve alman işgal güçleri
yardım gemilerini mümkün olduğunca limanın dışında ve güvenlik
zafiyetinin bulunduğu noktalarda tutmaya çalışırlar. Daha önceki seferlerde olduğu üzere Alman görevliler gemiye gelerek gerekli
kontrolleri yaparlar ve gemiden sadece özel yetkili Kızılay delegeleri
Saim İ. Umar ile Feridun Demokan’ın karaya çıkabileceklerini bildirirler. Feridun Demokan karaya çıkarken Saim İ. Umar ise araç bulamadığından gemide kalır. Kızılay temsilcisi Saim İ. Umar ve gemi
kaptanı güvertede Alman subaylarla otururlarken yan taraflarına
daha sonra cephane yüklü olduğunu öğrendiklerini dört büyük Al95- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliğinin Umumi Merkez Yüksek
Riyasetine gönderdiği 26 Mart 1942 tarih ve 291 (6337) sayılı yazısı
96- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Yunanistan’a Yardım Heyeti delegesi Saim İ. Umar tarafından
Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 8 Nisan 1942 tarih ve 9 (7272) sayılı yazı.
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man gemisi yanaşır ve demir atar. Gemide bulunan bir Alman deniz
çavuşu ise amirlerine aynı akşam bir İngiliz hava saldırısı ihtimali
olup olmadığını sorar ve “Yanımızda buğday yüklü İsveç bandıralı
gemi ile Dumlupınar yardım gemisi olduğu müddetçe saldırı ihtimali azdır.”97 cevabını alır. Gemi personeli ise geceletin gemide ışık
yakmamaları konusunda uyarılır. Bu durum Dumlupınar gemisinin
bu gibi tehlikeli anlarda Almanlar tarafından siper olarak kullanıldığının da bir işareti olarak kabul edilir. Dumlupınar’ın yanında cephane yüklü dört gemi haricinde 200–300 metre arayla daha pek çok
savaş gemisi bulunmaktadır. Savaş nedeniyle harap olmuş limanda
ayrıca akaryakıt tankları ve cephanelikler de bulunduğu göz önüne
alınacak olursa geminin ve mürettebatın ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya oldukları da daha iyi anlaşılır. Gemi personeli
kendi güvenlikleri açısından bir takım tedbirler almakla beraber uykusuz ve endişeli bir gece geçirirler. Sabah saat 07.15 civarında gemiye gelen ikinci bir kılavuz kaptan marifetiyle limana giren Dumlupınar gemisi bütün rıhtımlar dolu olduğundan vinç ve altyapı eksikliği
çekilen ve bir zamanlar lüks yolcu gemileri için kullanılan limana
yanaşmak zorunda kalır. Geminin çok dolu ve ağır olması, bölgenin
ise son derece sığ olması ve bu gemilerin yanaşmasına uygun olmaması nedeniyle gemi kuma oturur ve yardıma gelen iki römorkör ve
kendi imkânlarıyla kurtulmaya çalışır. Geminin kurtulmasının ardından bu durumu bahane eden liman idaresi ise geminin limanı
derhal terk etmesini ve çelik ağlarla ayrılmış güvenli bölgenin dışına
çıkmasını ister. Bu emrivaki durum reddedilirken gemi uygun bir
rıhtım boşalıncaya kadar Romanya bandıralı 10.000 tonluk Albert
Julya isimli şilebin yanına kıçtankara yaparak demirler. Geminin
demirlemesinin ardından Kızılay temsilcileri de Atina-Pire Başkonsolosunun refakatinde ve Gestapo’nun gözetiminde Atina’ya gelirler
ve Yunan Kızılhaç Başkanı M. Atanasakis’i ziyaret ederek Kızılay tarafından gönderilen 500 battaniyeyle ilgili mektubu teslim ederler.
97- A. g. a.
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Heyet ayrıca beynelmilel Kızılhaç teşkilatı temsilcilerini de ziyaret
ederler.98
Atina ve Pire bölgesinde Paskalya nedeniyle daha önce günlük
50 dirhem olan gıda dağıtımı ise 80 dirheme çıkartılmıştır. Atina’da
çoğunluğu kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere yüzlerce kişinin açlıktan öldükleri99 ve gıdasızlıktan dolayı ot yemekle karınlarını doyurmaya başladıkları bir dönemde100 gemi Pire limanında
o kadar büyük bir coşku ve sevgi seliyle karşılaşır ki Yunanlar Türk
gemicileri ‘İkinci Hristo (Allah)’ olarak çağırırlar;101
“Buradan hareket ettikten 4 gün sonra Pire limanına vardık. Yolculuğumuz normal geçti. Yalnız Çanakkale Boğazı’ndan çıktıktan sonra
bir hayli dalga yedik. Ara sıra Alman tayyareleri tepemizde dolaşıyorlardı. Kızılay işaretini görünce uzaklaşıyorlardı. Gece seyrederken geminin büyün ışıklarını yakıyorduk. Geminin iki tarafında bulunan Kızılay
işaretini sekizer projektörle aydınlatıyorduk. Saat 17.00 sularında Pire
limanına girdik. Karada binlerce Yunan toplanmıştı. Bizi sevgi ve heyecanla karşıladılar. Dumlupınar için ‘İkinci Hristo’ diyorlardı.
Gemi mürettebatına gösterilen misafirperverlik cidden büyüktür.
Türk olduğumuzu anlayan Yunanlar ne yapacaklarını şaşırıyorlardı.
Bütün vesaiti nakliyede paramızı kabul etmediler. Sinemalar ve diğer
eğlence yerleri de bizim için bedavaydı. Yunanistan’daki vaziyete gelince; Bunu anlatmak pek güç. Orada kaldığımız müddet zarfında her
birimiz günde 7–8 kişinin ölümüne şahit olduk. Sokakta yürürken karşımızdan gelen adamın birdenbire düştüğünü ve orada ölüverdiğini dehşetle görüyorduk. Yunanistan’daki mezarlıklarda artık yer kalmamıştır.

98- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Yunanistan’a Yardım Heyeti delegesi Saim İ. Umar tarafından
Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 8 Nisan 1942 tarih ve 9 (7272) sayılı yazı.
99- Cumhuriyet, 22 Şubat 1942.
100- Yeni Asır, 5 Şubat 1942
101- Vakit, 9 Mart 1942
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Ölüler için boş arsalarda yer kazılmakta, ölüler buralara sıra sıra
ve kat kat gömülmektedir. Sinemalar, tiyatrolar ve barlar açıktır fakat
içkiden başka bir şey bulmak kabil değildir. Bizim götürdüğümüz gıda
maddeleri tesis edilmiş olan aş yerlerinde pişirilmekte ve buralardan tevzi edilmektedir. Bu tevzi işinde, fakir zengin herkes bir tutulmakta, halk
intizamla hissesine düşen yemeği almaktadır. Gidişimiz Yunanistan’da
adeta bir bayram günü oldu. Mesela yaşamak ümidini kesen pek çok insan yeniden hayata dönmüş gibi sevindi ve gelirken bize ‘Sizi yine bekliyoruz. Siz bizim kurtarıcımızsınız.’ dediler.”
Geminin Pire limanındaki boşaltma işleri ise 29 Mart 1942 Pazar
günü akşama doğru kömür tahliyesine mahsus bir yerin açılmasıyla
başlar ve 1 Nisan 1942 Çarşamba gününe kadar küfe, sandık ve çuval gibi malzemelerin boşaltılmasıyla tamamlanır. Gemideki döküm
halindeki kuru gıdanın boşaltılması ise arka limandaki Aya Yorgi aspiratörüne gidilerek ve ancak 4 Nisan 1942 günü tamamlanabilir.102
Geminin Pire limanında kalma süresi de aynı gün bittiğinden gemi
planlanandan daha sonra bölgeyi terk ederek Atina Körfezi’nde bulunan adaların arasından günün aydınlığından istifade etmek bahanesiyle ertesi gün geçme kararı alınır. Yapılan bütün planlar aynı
gece İngiliz savaş uçakları tarafından Pire ve Atina’ya başlatılan ve
ilki 23.15’te başlayıp 02.45’e kadar devam eden, ikincisi de 04.45’te
başlayıp sabaha kadar devam eden hava saldırıları sırasında Dumlupınar gemisi de büyük bir tehlike atlatır ve gemi personeli de korku
dolu bir gece geçirir. Hava saldırısının ardından gemi ertesi gün demir almaya hazırlanırken bölgeye gelen Alman yetkililer İngilizler
tarafından atılan torpillerin temizleneceğini, bu yüzden herhangi
bir geminin bölgeden uzaklaşmasına müsaade etmeyeceklerini bildirirler. Gemi aynı gün saat 12.00 civarında bölgeden ayrılır ve Paşalimanı ile Faliron’dan itibaren bütün sahilin 5-6 deniz mili boyunca
sabit torpil ve mayın tarlaları haline getirildiği ortaya çıkar. Gemi bu
102- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Yunanistan’a Yardım Heyeti delegesi Saim İ. Umar tarafından
Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 8 Nisan 1942 tarih ve 9 (7272) sayılı yazı.
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noktada Pire limanını daha sonra terk eden süratli bir İtalyan gemisinin takip ettiği güzergâhı takip ederek tehlikeli bölgeden uzaklaşır.
Hava son derece soğuktur, kuzeyden esen şiddetli rüzgârda gemi
ancak 7 mil süratle seyretmektedir ve gemide 15 gün müddetle
Türkiye’ye dönen Atina-Pire Başkonsolosu İnayetullah Özkaya da
bulunmaktadır. Bu gemiyle İstanbul’a geleceği bildirilen ve özel izin
verilen Resmiye Dimo’nun ise İstanbul Heybeliada Sanatoryumu’nda
tedavide olan kızının veremden öldüğünü öğrenmesinin ardından
şimdilik bu yolculuktan vazgeçtiği de öğrenilir. Atina-Pire Başkonsolosu İnayetullah Özkaya, Kızılay temsilcileri Feridun Demokan,
Saim İ. Umar ile geminin süvarisi Vedat Kocaarslan ile sermakinist
Kazım da akşam saat 21.30 civarında salonda oturmaktadırlar103 ve
havada fırtınadan önceki sessizlik vardır. Dumlupınar gemisi bu
seferi sırasında Pire’den İstanbul’a dönerken Kızılay yardım gemisi
olduğunu gösteren bütün işaret ve sembollere sahip olmasına, ayrıca
saldırı sırasında bütün ışıklarını açmak ve gemiyi aydınlatmak suretiyle yardım gemisi olduğunu göstermesine rağmen iki top ateşine
maruz kalır; ancak yara almadan dönmeyi başarır;104
“Dumlupınar Nisan’ın beşinci Pazar günü Pire’den hareket edecekti. Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece İngiliz tayyareleri gelerek Egin
adasıyla ‘Attique’ arasında dolaştıklarından liman önüne mayın atmış
olmaları ihtimalini derpiş eden Pire’deki Liman Bahriye Kumandanlığı
Pazar günü gemilerin limana girip çıkmalarını men etmiş, bu meyanda
Dumlupınar’ın da olduğu yerde kalmasını emretmişti. Bu suretle vapur
bir gün teehhürle Pazartesi günü öğleye doğru kalkmıştı. Dumlupınar
Pire’den ‘Sunion’a doğru ilerlerken üzerinde kırmızı işaretler bulunan
müteaddit sabih torpillere tesadüf etmiştir. Diğer cihetten geminin bu
103- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Yunanistan’a Yardım Heyeti delegesi Saim İ. Umar tarafından
Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 8 Nisan 1942 tarih ve 9 (7272) sayılı yazı.
104- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Hariciye Vekâletinin Kızılay Cemiyeti başkanlığına gönderdiği
Atina-Pire Başkonsolosluğunun konuyla ilgili raporunu ihtiva eden 17 Nisan 1942 tarih ve 25425/457 (7853)
sayılı yazı.

366 Doç. Dr. Ulvi Keser
defa İtalyanlar tarafından kendisine verilen zikzakvari ve uzun rotayı
takip etmeyerek evvelce Kurtuluş’a Almanlar tarafından verilmiş olan
daha kestirme bir rota üzerinden seyrettiği üçüncü kaptanın haritayı
göstererek verdiği izahattan anlaşılmıştır.
Pazar akşamı yemekten sonra salonda geminin süvarisi, baş makinist, Kızılay delegeleri ile oturulurken saat 21.30 raddelerinde içeriye
telaşla giren üç tayfa geminin topa tutulduğunu söylediler. Kaptanla
makinist hemen dışarıya fırladılar. Diğerleri de onları takip ettiler. O sırada Dumlupınar ışıklarını yakmış olarak Andros adasının garbindeki
boğazdan geçmekte idi. Ortalık zifiri karanlıktı. Sahil görünmüyordu.
Geminin rotasına göre yarım yahut bir mil iskele cihetinden gitmekte olduğu söylendi. Etrafta ses seda yoktu. Yalnız tayfa büyük korku içindeydi ve çoğu cankurtaran mantarlarını takınmışlardı. Biraz sonra Andros
adasından kuvvetli bir projektör bize doğru çevrildi. Hemen o sırada
ikinci bir endaht daha yapıldığı söylendi. Gemi yoluna devam ediyordu.
Projektör on, on beş dakika kadar Dumlupınar’ı tarassut etti ve sonra
ziyayı kesti. Gemide de yavaş yavaş tabi-i hal avdet etti. Bu hadise dolayındaki kanaatime gelince:
1- Bir defa endahtın gemiyi batırmak kastıyla yapıldığına ihtimal
veremem. Çünkü saate 8 mil ile iki, nihayet 3 mil uzaktan ışıklarını
yakmış olarak geçmekte olan bir gemiye ikinci, üçüncü endahtta isabet
etmek gayet kolaydı.
2- Ateşin mermi ile mi kuru sıkı mı yapıldığı belli değildir. Bir gemici
top sesinden sonra bir vızıltı işittiğini söyledi. Ancak geminin etrafına
hiçbir mermi düşmemiştir. Hâlbuki mermi gemiden iki veya üç yüz metreye kadar olan bir mesafe içinde denize düşmüş olsaydı bunu gemidekilerin işitmesi gerekirdi.
3- Endaht bizim için yapılmışsa bunun herhangi bir sebepten dolayı
bir ihtar maksadıyla yapılmış olması ihtimali vardır. Sebepler şunlardan biri olabilir:
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a) O sularda bir denizaltının veya bir mayın mevcudiyetinin ya tespit
veya tahmin edilerek vapurun zabitleri teyakkuza davet edilebilir.
b) Dumlupınar, Andros boğazının iki tarafındaki sahillerden birine
gereğinden fazla yakın geçmekte bulunmuş olması dolayısıyla rotayı takip ihtarı verilmek istenmiş olabilir.
c) İtalyanların verdikleri rotaya göre Dumlupınar önce Egin adasına
doğru yol alacak, ihtimal oradaki İtalyan taraassud mevkiin açıklarında
sola çark ettikten sonra Andros adasının cenubi garbisine doğru ilerleyecekti. Mümkündür ki Dumlupınar’ın gelmekte olduğuna dair Egin’deki
rasıttan hiçbir haber alamayan batarya zabiti oradan geçmekte olup
hüviyetini henüz tespit edemediği vapur üzerine ateş emrini vermiş ve
sonra geminin Dumlupınar olduğunu anlayınca ateşi kesmiş olabilir.
ç) Eğer bu üçüncü ihtimal doğru ise Dumlupınar’ın büyük bir tehlike
atlatmış olmasını kabul etmek zaruridir. Yukarıdaki maruzatıma göre
ya Ankara’daki İtalya sefareti veya Roma Büyükelçiliğimiz vasıtasıyla
İtalya Hariciye Nezareti nezdinde teşebbüs yapılarak esasen ne yolda
vukua geldiği tayin ve tespit edilememiş olan bu hadisenin tenvirini dostane bir tarzda talep etmenin muvafık olacağı mütalaasında bulunduğumu arz ederim.”
Aynı konuyla ilgili olarak Kızılay Cemiyeti de bir rapor hazırlayarak Hariciye Vekâletine gönderir. Bu rapora göre “Gittikçe şiddetlenen şimal rüzgârına karşı süratten düşen vapur ancak 7 mil süratle
yol alabiliyordu. Hava soğumuştu, gece çoktan başlamıştı. Hava çok
bulutlu ve zifiri karanlıktı. Deniz azgın ve dalgalı idi. Hariciye Vekâletinden istihsal eylediği 15 günlük mezuniyetini yurtta geçirmek için
vapurumuza binen başkonsolosumuz İnayetullah Özkaya, delege Feridun Demokan, süvari Vedat kocaarslan, sermakinist Kazım Bey ve ben
vapurun salonunda oturuyorduk. Saat tam 9.30 (kış saati) idi. Vardiya
nöbetçilerinden bir tayfa telaşla içeri girerek vapurun sancak, yani sağ
tarafına müsadif taraftan vapura kuvvetli projektör tutulduğunu haber
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verdi. Hep birden güverteye koştuk. Şiddetli bir projektör ziyası vapuru
şiddetle aydınlatmıştı. Ziya 3 mil uzaktaki bir adadan geliyordu...”105
denilir.
Bu dönemde Yunanistan’a yapılan en ilginç yardımlardan birisi
Kıbrıs’taki Yunanlar tarafından Kızılay’a teslim edilen ve Dumlupınar vapuruyla bu ilkeye gönderilen iki sandık yardım malzemesidir.106

c) Dumlupınar Gemisinin Üçüncü Yunanistan Seferi
Dumlupınar gemisinin üçüncü, Kurtuluş gemisinden başlayarak yapılan dokuzuncu seferi ise 24 Nisan 1942 Cuma günü saat
13.00’de İstanbul limanından hareketle başlar.107 Geminin hareketinden hemen önce İstanbul Liman Kumandanlığı Meteoroloji Servisi bir saat içerisinde Marmara ve Ege Denizi’nde şiddetli bir fırtına
patlayacağını ve geminin dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulunur; ancak gemi herhangi bir sorunla karşılaşmadan 25 Nisan 1942 günü saat 10.00’da Çanakkale limanına demir atar.108 Bu
arada flamalarla acil bir mesajı olduğunu belirterek gemiye yanaşan
askerî bir tekneden Çanakkale Boğazı dışında top atışları olduğunu,
geminin ikinci bir emre kadar hareket etmemesini ister. Bu konuşmaların yapıldığı esnada top sesleri gemi personeli tarafından da
duyulur. Gemi demir atarken bu top ateşleri arasında kalan bir Türk
gemisi ise herhangi bir isabet almadan limana girmeyi başarmıştır.
Aynı gün saat 12.00’de güzergâhın güvenli olduğu yönünde alınan
mesaj üzerine gemi iki saatlik bir rötarla tekrar yola çıkar. Gemi yol
105- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Yunanistan’a Yardım Heyeti delegesi Saim İ. Umar tarafından
Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 8 Nisan 1942 tarih ve 9 (7272) sayılı yazı.
106- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Türkiye Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Kızılay
Cemiyeti Yüksek Riyasetine gönderilen 3 Eylül 1942 tarih ve 849 (17711) sayılı yazı.
107- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Yunanistan’a Yardım Heyeti delegesi Saim i. Umar tarafından
Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 7 Mayıs 1942 tarih ve 10 (9362) sayılı yazı.
108- A.g.a.
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boyunca herhangi bir sıkıntı yaşamadan 26 Nisan 1942 Pazar günü
saat 16.00’da Pire limanına gelir ve daha önce İstanbul’a gelmiş olan
Atina-Pire Başkonsolosu ile Kızılay delegeleri limana çıkarlar;109
“Bugün hareket edecek olan Dumlupınar Yunan mebuslarına hediyeler götürecek. Dumlupınar vapuru 21 Nisan ile 23 Nisan arasında
yapacağı sefer için yükünü almış olduğu halde geçen seyahatte cereyan
eden bir hadise yüzünden hareketini geriye bırakmak mecburiyetinde
kalmıştır. Haber aldığımıza göre bu hadise bazı muhaberelere lüzum
hâsıl etmiş ve bu muhabereler sonunda geminin bugün hareket etmesine
karar verilmiştir. Eski Yunan ayan ve mebusan meclislerinin bazı azası
Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülhalük Renda’ya bir mektupla müracaat ederek iaşe bakımından yardım istemişlerdi. Bu mektup mecliste
okunmuş ve Yunanistan’ın felaketine karşı duyduğumuz teessür ve alakanın ifadesine bir vesile olmuştu. Mebuslarımız bunun üzerine Yunan
ayan ve mebuslarına hediye paketleri hazırlamışlardır ki bu paketler de
vapurun bu seferinde sevk olunacaktır. İstanbul Belediyesi’nin Atina’ya
gönderdiği hediyelerden dolayı Atina belediyesi memurları İstanbul Belediyesi memurlarına bir teşekkür mektubu yazmışlardır. Bu mektup
Kızılay murahhassı tarafından bugün belediye reisimize verilecektir.
Pire Başşehbenderimiz B. Inayetullah Dumlupınar vapuruyla ve izinle
memleketimize gelmiştir. Aynı vapurla vazifesi başına dönecektir.”
Bu arada Dumlupınar gemisinin üçüncü seferinde götürdüğü
yardım malzemeleri arasında 37701 torbada 1.000 ton kuru incir,
1224 sandıkta 57.510 ton elma, 167 sandıkta 26.970 ton kestane,
4448 küfede 429.915 ton zeytin, 1500 sandıkta 150 ton yumurta,
497 fıçıda 26.787 ton lakerda balık, 20 fıçıda 4 ton tuzlu kefal, 250
fıçıda 15.311 ton tuzlu sardalye, 56 sandıkta 5.150 ton yabani domuz eti, 395.853 ton dökme kuru fasulye bulunmaktadır.110 Ayrıca
Yunan milletvekilleri için gönderilen 120 koli ve 13 çuval, 150 koli,
109- A.g.a.
110- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Yunanistan’a Yardım Heyeti delegesi Saim i. Umar tarafından
Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 7 Mayıs 1942 tarih ve 10 (9362) sayılı yazı.

370 Doç. Dr. Ulvi Keser
Yunanistan’daki Türkler için gönderilen 310 koli ve 46 çuval, Yunan diplomatlar için 6 koli ile111 59 çuval muhtelif gıda malzemeleri
ve 10 sandık yiyecekten oluşan yardım malzemeleri112 gemide bulunmaktadır ve geminin herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadan Pire
limanına ulaştığı ve malzemelerin indirildiği bildirilir.113 Dumlupınar gemisi yardım malzemelerini Pire’de boşaltmakla meşgulken Ankara’da ise ilginç bir gelişme yaşanmaktadır. Birinci Dünya
Savaşı’nda Türkiye’de görev yapmış olan Alman subaylarının resimlerinden oluşan bir karma sergi Ankara’da Alman Büyükelçiliği binasında törenle açılır.114
Dumlupınar’ın bu üçüncü seferi sırasında ziyaret edilen Yunanistan Kızılhaç Teşkilatı Başkanı Atanasakis ise geminin bu son
seferinde 1.000 ton kuru incir getirdiğini, bu durumun iaşe durumunu epeyi güçleştirdiğini, gıda maddeleri doğrultusunda belki de
en önemli kuru gıda olan kuru fasulyenin ise sadece 400 tonla sınırlı
kalmasının ise aşevlerinin tam randımanla çalışmasına engel olduğunu ve bazı aşevlerinin kapandığını belirtir.115 Ülkede bugünlerde
de gıda sıkıntısı had safhadadır ve zeytin, tuzlu balık, kestane, elma
gibi maddeler hala karne ile satılmaktadır. Atina’da 1930 yılında
inşa edilmiş olan ve bütün masrafları Yunan zenginler tarafından
karşılanan Yunan Kızılhaç Hastanesi de Kızılay yetkilileri tarafından ziyaret edilen yerler arasındadır. Cerrahi, dâhiliye ve göz servislerinin bulunduğu 240 yatak kapasiteli hastane koridorlara da
hasta yatırmak suretiyle 410 kapasiteli hale getirilmiştir.”Zarif ve
gıpta edilecek bir parkın ortasında” bulunan hastanenin etrafındaki
bütün güller sökülmüş ve açlıkla mücadele etmeye çalışan hastane
111- A.g.a.
112- A.g.a.
113- Ulus, 29 Nisan 1942.
114- A. g. g., 29 Nisan 1942.
115- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Yunanistan’a Yardım Heyeti delegesi Saim i. Umar tarafından
Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 7 Mayıs 1942 tarih ve 10 (9362) sayılı yazı.
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yetkilileri tarafından yerlerine patates ekilmiş durumdadır.116 Esasında bir tek bu örnek bile Yunanistan’ın içinde bulunduğu durumu
anlatmaya yetecek cinstendir. Söz konusu hastanede hasta koğuşları
da Kızılay delegeleri Saim İ. Umar ve Feridun Demokan tarafından
ziyaret edilir ve özellikle Yunan-İtalyan savaşı sırasında yaralanarak başta kol ve bacakları olmak üzere farklı uzuvlarını kaybetmiş
Yunan askerlerin tedavi edildikleri koğuşlara gidilir. Aralarında
Türkçeyi çok iyi bilen hasta ve yaralıların bulunduğu bu koğuşlarda
hastaların Türk delegeleriyle konuşmak istemeleri üzerine hastane
müdürü ve diğer yetkililer yanında hastaların şikâyetleri dinlenir.
”Âlicenap Türk komşuları” tarafından gönderilen yiyeceklerden
kendilerine verilmediğini, çok az miktarda yedikleri kuru fasulye
ve nohut çorbasıyla yeterince beslenemedikleri için günden güne
kuvvetten düştüklerini ve yaralarının kapanmadığını, ülkeye gelen
gıda maddelerinin gizli eller tarafından “kara çarşılarda” satıldığını
veya bu işi idare edenler tarafından yenilip bitirildiğini belirten hastaların bu şikâyetleri karşısında Yunanistan’ın iç işlerine karışmak
istemeyen Kızılay delegeleri konuyu daha sonra Yunan yetkililerle
görüşürler. Yaşanılan genel gıda darlığının bütün dünyada yaşanıldığını belirten Kızılay temsilcileri daha sonra hastalarla toplu fotoğraf da çektirirler. Gerek Yunan hastaların ve yaralıların Türk temsilcileriyle Yunan yetkililerin önünde Türkçe konuşup ülkede yaşanılan sıkıntıları iletmesi gerekse beraber fotoğraf çektirmek istemeleri
Yunan yetkililerin pek de hoşuna gitmemiştir; ancak ellerinden de
fazla bir şey gelmez.117 Bu ziyaret sırasında Kızılay temsilcisi Feridun Demokan’a daha önce İngiltere Sefiri tarafından verilmiş olan
müsaadeye istinaden hastanedeki 78 yaralı subay ve asker için 25 kiloluk bir bisküvi kutusu, toplam 96 kutudan ibaret 2 sandık et konservesi, 56 kilo incir ve toplam 50 kilo kuru üzüm götürülür ve tek116- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Yunanistan’a Yardım Heyeti delegesi Saim i. Umar tarafından
Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 7 Mayıs 1942 tarih ve 10 (9362) sayılı yazı.
117- A.g.a.
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rar resimler çekilir.118 Hastane ziyareti sırasında ayrıca aynı binada
bulunan hastabakıcı okulu da ziyaret edilir ve Florance Nightingale
Hastabakıcı Okulu’nda Türk hemşireler Fatma Bengisu ve Fatma
Acar’la beraber okumuş başhemşire de ziyaret edilir.
Geminin bu üçüncü seferi sırasında da bölgeye İngilizler tarafından gerçekleştirilen bir hava saldırısı olur ve 29 Nisan 1942 gecesi
saat 01.00 sularında Atina civarı ile Pire limanları bombalanır ve
Dumlupınar gemisinin demirli bulunduğu noktaya sadece 800 metre mesafedeki dört dükkân ve bir ev de isabet alarak harap olur.119
Hava saldırısında ayrıca iki Yunan’ın da hayatını kaybettiği öğrenilir. Kızılay delegeleri Saim İ. Umar ve Feridun Demokan ayrıca
Atina’nın Omonya Meydanı’nda bulunan Yunan Kızılhaç’ı İlkyardım Merkezi’ni de ziyaret ederler. Kızılay temsilcilerinin gıpta ile
baktıkları ve hayranlıklarını gizleyemedikleri bu merkez “memleketimizin ana şehrinde veya İstanbul’da veya İzmir’de hiç olmazsa
bir küçük eşini görmeyi diledikleri birinci sınıf ”120 bir merkezdir.
Bu ziyaret sırasında merkezde yaklaşık 100 vaka bulunmaktadır ve
bunlar yol kazaları, hastalıklar, bombardıman sonucu yaralanmalar,
açlık neticesi bayılma gibi rahatsızlıklardır. Ziyaretin yapıldığı sırada merkeze bir Alman askeri kamyonu tarafından ayakları çiğnenen
iki Yunan genç kadınla açlıktan yolda düşüp bayılan üç kişi daha
getirilir.
Daha önceki dönemde de olduğu üzere Kızılay temsilcileri Atina-Pire Başkonsolosu’nu da ziyaret ederler ve Başkonsolosluk tarafından verilen bir çay ziyafeti sırasında Yunan Hükümet Başkanı
Çolakoğlu, Başkan Muavini Kocamanides, Alman ve İtalyan işgal
kuvvetlerine bağlı askeri ve sivil erkân, İtalyan Kızılhaç yetkilisi,
bazı Yunan bakanlar ve milletvekilleri, yabancı elçilik mensupları,
118- A.g.a.
119- A.g.a.
120- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Yunanistan’a Yardım Heyeti delegesi Saim i. Umar tarafından
Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 7 Mayıs 1942 tarih ve 10 (9362) sayılı yazı.
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daha önce Ankara’da Yunanistan Büyükelçiliği’nde görev yapmış
Yunan diplomatlar, gazeteciler ve bazı Türk uyruklularla bir araya
gelirler. Türkiye’nin Atina-Pire Başkonsolosu tarafından son derece
nazik ve samimi karşılanan, ayrıca kendilerine daha rahat çalışabilmelerini temin maksadıyla konsolosluk binasının zemin katında bir
büro tahsis edilen Kızılay delegeleri ise “…sırf insani gayeler uğrunda çalışan delegasyonumuzun gittikçe diplomatik ve siyasi bir mahiyet alan başkonsoloshanemizle bu kadar fazla temasın vazifemizi
müşkülleştirmesi ihtimali karşısında”121 ifadesiyle durumu Kızılay
Genel Müdürlüğüne bir raporla bildirirler ve buradan alacakları direktife bağlı olarak hareket edeceklerini bildirirler.
Dumlupınar gemisi yardım malzemelerini 3 Mayıs 1942 Pazar
günü boşalttıktan ve Atina’da gerekli ziyaretlerini tamamladıktan
sonra dönüş hazırlıklarına başlar. Geminin dönüş yolundaki yükü
ise Kızılay adına Yunanistan’dan satın alınan 3.000.000 toplu iğnedir. Gemide ayrıca İstanbul’a dönmekte olan Atina Başkonsolosluğu
Viskonsolü Zeki Karaca da bulunmaktadır. Geminin normal şartlarda 4 Mayıs Pazartesi günü dönmesi gerekirken ve bu konuyla ilgili
resmi müracaat Alman işgal güçlerine bildirilmiş olmasına rağmen
daha önce Pire limanına buğday ve ilaç getirmiş bulunan İsveç bandıralı gemiyle birlikte demir alması uygun bulunmadığından geminin hareketi 5 Mayıs 1942 Salı günü saat 15.00’e kadar ertelenir.
Geminin Pire limanından hareketinden sonra yaklaşık 500 tonluk
bir Alman savaş gemisinin izlediği rotayı izlemek zorunda kalması,
ayrıca büyük bir Alman savaş konvoyuyla karşılaşması sonucu yaklaşık 4 saat zaman kaybetmesi ve fırtına sonucunda 6 Mayıs 1942
Çarşamba günü öğleye kadar sıkıntılı bir yolculuk gerçekleştirilir.
Aynı günün akşamı Limni adası yakınlarında Atina’daki Alman
yetkilileri gemiyle irtibata geçerek nerede olduklarını, herhangi bir
sorunla karşılaşıp karşılaşmadıklarını sorar ve iki saat sonra tekrar
121- A.g.a.
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irtibata geçileceği bildirilir. Kurtuluş gemisinden başlayarak ilk defa
böyle bir durumla karşılaşan gemi personeli ne olduğunu anlayamaz
ve şaşkınlıklarını da gizleyemez. Aynı anda Alman savaş uçakları da geminin üzerinde turlar atmaktadır. Bununla birlikte Alman
askeri yetkilileriyle bir daha telsiz irtibatı söz konusu olmaz. Gemi
bu şartlarda 6 Nisan’ı 7 Nisan’a bağlayan gece saat 02.00 sularında
Çanakkale’ye gelir ve 7 Mayıs 1942 Perşembe günü saat 20.00’de
İstanbul’a gelir ve yeni bir sefer için hazırlıklara başlar.122 Geminin
Yunanistan’a yaptığı insani yardım seferleri her ne kadar yabancı basın organlarında isim verilmeden ve İngiliz yardımı olarak görünse
de sevinçle karşılanır ve açlık tehlikesini bir parça da olsa giderdiği
belirtilir.123
Kızılay tarafından Yunanistan’a gıda yardımı götürmek üzere
Devlet Deniz Yolları’ndan kiralanan Dumlupınar vapurunun üç
seferine karşılık olarak bu müesseseye de 31 Nisan 1942 tarihinde
29.881.81, 22 Haziran 1942 tarihinde 30.055.77 ve 25 Haziran 1942
tarihinde de 28.895.70 lira olmak üzere toplam 88.833.28 lira ödeme yapılır.124 Dumlupınar gemisiyle Yunanistan’a yardım gönderenler arasında yine Türk gazeteciler, İstanbul Belediyesi ve çalışanları,
avukatlar, müzeciler de bulunmaktadır. Midesinden rahatsız olduğunu belirterek bu konuyla ilgili olarak Türkiye’ye yazılı müracaatta
bulunan Yunanistan Kızılhaç Teşkilatı Başkanı için de Kızılay tarafından Toprak Mahsulleri Ofisi’nden temin edilmek ve 21 Şubat
1942 tarafından hazırlanıp Dumlupınar vapuruna teslim edilecek
şekilde iyi cins bir miktar un gönderilmesine de karar verilir.125 Ayrıca TBMM Başkanı Abdülhalûk Renda’ya bazı Yunan milletvekillerinin iaşe yardımı konusunda yardım isteğinde bulunmaları üze122- BCA. 030.10.169.176.24
123- The New York Times, 27 Mayıs 1942.
124- KGMA. Kızılay Umum Müdürlüğü’nün Çankaya Maliye Tahsil şubesi şefliğine gönderdiği 18 Nisan 1942
tarihli ve 10193 sayılı resmi yazısı.
125- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Hariciye Yüksek
Vekâletine gönderilen 19 Ocak 1942 tarih ve 807/21 sayılı yazı
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rine TBMM tarafından da hem Yunanistan’a ve hem de Yunan meclisinde bulunan milletvekili ailelerine yardım paketleri hazırlanılır.
Aynı şekilde Yunan Barosu ve Hekimler Birliği de Türkiye’deki kendi meslektaşlarından yardım talebinde bulunurlar;126
“…Son zamanlarda memleketimizde hükümetin yapmış olduğu ve
Kızılay’ın beşeri duygularla ön ayak olduğu şümullü yardımlar arasında
bazı meslek gruplarının da aç Yunanistan’daki biçare meslektaşlarına
imkânlar dâhilinde yardım etmeleri takdirle zikre şayandır. Matbuat
mensupları hususi paketler ve balo hâsılatıyla buna ön ayak olmuşlar
ve mateessüf Kurtuluş vapurundan kurtulamayan kıymetli hediyelerini meslektaşlarına gönderememişlerdir. Posta memurlarının da buna
benzer beşeri tezahürlerini daha başkaları da takip edecektir. İnsanlık
merhalesinde herkesten fazla merhametli ve şefkatli olması lazım gelen
tabibin de bu işte lakayt kalmasına imkân yoktur. Sırf vicdani bir aksülamelle Yunanistan’daki aç meslektaşını düşünen Dr. Ziya’nın necibane
teşebbüsü şayanı takdirdir. Bu duygulu meslektaşımız ‘Türk Hekimleri Yardım ve Dostluk Cemiyeti’ başkanlığına aşağıdaki mektubu ve
Yunanistan’da herhangi aç bir Yunan hekim ailesine verilmek üzere beş
kiloluk bir paket göndermiştir; ‘Dünya Harbi neticesi feci açlığa mahkûm olan komşumuz Yunanların ıstırabını hissetmemenin imkânsızlığı
karşısında duyduğum teessürü azaltmak için ufak bir sandık içinde bir
miktar yiyecek maddeyi Yunanistan’da aç bir Yunan hekim ailesine verilmek üzere cemiyetimize gönderiyorum. Tarafınızdan İstanbul Kızılay Cemiyeti’ne verilmesini rica ederim. Esas vazifeleri insanlığa hizmet
etmekten ibaret olan biz hekimlerin komşu milletin hekim ailelerine yardım isteyeceğini düşünerek cemiyetimizin muvafık göreceği bir şekilde
aza arkadaşların yardımlarını istemelerini teklif eder ve derin saygılarımı sunarım…’

126- Dr. Rasim Adasal’dan aktaran Cumhuriyet, 9 Mart 1942.
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Sandığın muhteviyatı;
1-Bir kilo zeytinyağı
2- Bir kilo toz şeker
3- Yarım kilo sabun
4- Yarım kilo arpa şehriyesi
5- Yarım kilo mercimek
6- Yarım kilo kaşar peyniri.
…Yurdumuzda her hekimin muhtaç ve aç bir meslektaşına yardımı
vicdani bir haz ve borç telakki ettiği muhakkaktır. Hatta bazı tabipler
için bu yardıma tekabül eden para miktarı nihayet bir günlük kazanacaklarının ancak dörtte veya beşte bir kıymetindedir; ancak bu ferdi teşebbüsü umumileştirmek Ankara veya İstanbul gibi hekimlerin çok ve
cemiyetlerinin faaliyette bulunduğu büyük şehirlerimizde mümkündür.
Dostluk cemiyetleri, ihtisas toplantıları, etibba odaları daha ziyade bu
şehirlerde nafiz ve hâkim bir rol oynayabildikleri cihetle tamimleri ve
dilekleri taşradaki hekimlerce de mecmudur. İstanbul’da ve Ankara’da
muhtelif şubelere mensup olan değerli meslektaşlar, kıymetli profesörler
ve faal doçentler de çokça bulunduğu gibi, tıp fakültesi ve askeri tıbbiye
talebesinin de memnuniyetle iştirak edecekleri bir hekimler balosu da verilebilir. Bu balonun temin edeceği hâsılata fiilen iştirak edemeyen bütün
Türk tabiplerinin de ianesi katılarak bu suretle Yunanistan’daki aç hekim ailelerine dolgun bir paket göndermek imkânı hâsıl olmuş olur… Aç
bir hekim tasavvuru ne kadar tüyler ürpertici bir fecaattir. Meslek icabı
olarak açlara ve hastalara bakmak vazifesiyle mükellef olan aç Yunan
hekimlerine biz Türk tabipleri de yardım edelim.”
Yapılan bu yardımlardan çok müteessir ve mutlu olan Yunanlar gazetecilerden oluşan bir heyeti Türk halkına teşekkür etmek
üzere Türkiye’ye gönderir.127 Ayrıca Atina Belediyesi çalışanları da
İstanbul’daki meslektaşlarına yazdıkları bir teşekkür mektubunu
Dumlupınar vapuruyla gönderirler. Yunanistan’a yardım malzemesi
127- Vakit, 29 Mart 1942
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gönderenler Atina Belediyesi çalışanlarına Dumlupınar vapuruyla
1.000 adet yardım kolisi gönderen İstanbul Belediyesi ve çalışanlarıyla sınırlı değildir.128 Aynı faaliyetler Ankara Belediyesi ile Atina
Belediyesi arasında da gerçekleşir. Bu konuyla ilgili ilk çalışmalar
Atina Belediyesi memurları ve işçilerinin yardıma ihtiyaçları olduğu konusunda yapılan bir müracaatın ardından başlatılır.129 Ankara
Belediye Meclisi toplantısında Yunanistan’dan gelen yardım talebiyle ilgili mektubun okunmasının ardından Ankara belediyesi de
bu konuda ortak bir karar alır ve bu kapsamda Ankara Belediyesi
ilk etapta 2.500 lira karşılığında yardım yapmayı kararlaştırılır ve
çalışmalar bu şekilde devam ettirilir.130 Ankara Belediyesi’nin B.
İbrahim Rauf Ayaşlı başkanlığında toplanan belediye meclisi de ülkedeki pek çok kurum ve kuruluş gibi Yunanistan’a yardım kararı
alır;131
“…Önce Atina Belediye Reisinin Ankara Belediye Reisine yazdığı
mektup okunmuştur. İçten gelen samimiyetle bir kardeşlik havası içerisinde yazıldığı açıkça anlaşılan bu mektupta aileleriyle birlikte 15.000
nüfusu bulan Atina Belediyesi memurlarına Ankara Belediyesi memurlarından yardım rica ediliyordu. Bundan sonra okunan ve Atina Belediyesi memurları adına Atina Belediyesi Başkâtibi tarafından yazılmış
olan mektupta memleketimizin harp afetine katılmamak bahtiyarlığı
içerisinde bulunduğu belirtilerek Ankara Belediyesi’nden verebileceği
kadar gıda maddesi isteniyor ve bedelinin imkân olduğu zaman ödeneceği bildiriliyordu. Bundan sonra mektuba verilen cevap okundu. Bunda
da bedeli ödenmek üzere mal ihracına imkân olmadığı bildiriliyor ve yapılacak yardımın hediye şeklinde kabulü rica ediliyordu.”
128- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Umum Müdürlüğe
gönderilen 18 Şubat 1942 tarih ve 3240 sayılı resmi yazı.
129- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Umum Müdürlüğe
gönderilen 18 Şubat 1942 tarih ve 3240 sayılı resmi yazı.
130- Ulus, 5 Nisan 1942.
131- Ulus, 7 Nisan 1942.
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Belediyelerin yardım kararının ardından gerek İstanbul gerekse
Ankara Belediyesi kapsamında Yunanistan’a ekstra yardım paketleri gönderilmesi konusunda ilgili bakanlıktan gelecek müsaade yazısı
beklenmeye başlanır. Öte yandan gerek savaş döneminde gerekse
daha sonraki süreçte Yunanistan’ın içinde bulunduğu trajedi ortaya konulurken ülkedeki ölüm oranları ortaya atılmakta ve özellikle
1939-1945 döneminde ortaya çıkan ve inanılmaz bir artış gösteren
beslenme yetersizliği ve doğrudan açlığa bağlı ölümler ön plana
çıkartılmaktadır.132 Oysa unutulan veya göz ardı edilen bir başka
ciddi konu daha vardır ve o da ülkenin genç nüfus oranının gittikçe
düşmesi ve yeni doğum oranlarının ise savaş ve açlık döneminde neredeyse sıfırlanmasıdır;133
“Yunanistan’dan son gelen haberlere göre sekiz ay içinde eski Yunan
arazisinde açlıktan ve diğer sebeplerden ölenlerin yekûnu 320.000’dir.
Bu miktar adi senelerdeki ölüm nispetinden beş kere fazladır. Ancak büyük şehirlerde adalar haricindeki yerlerde az çok yiyecek bulunduğu ve
ölüm nispeti pek değişmediği cihetle Azrail’in büyük şehirlerde eskisinden on, on beş kere süratle iş gördüğüne hükmetmek caizdir. Hayatta
kalanların gizli vurgunculardan yüksek bedelle erzak alamayan kısmı
canlı cenaze halindedir. Hayat usaresi en genç vücutlardan bile çekilmiştir. Kadınların yüzde ellisinin tabii itiyatları durmuştur. Aynı nispette
erkekler de kudretlerini kaybetmişlerdir. Ölümün karargâh kurduğu bu
âlem içinde doğumların arkası kesilmiş gibidir. Halkın yarısı malaryalı
olduğu halde kinin ve diğer ilaçlar yoktur. Sabun ortadan çekildiği için
temizlik de temin edilemiyor. Vücutlar çok zayıf düştüğü ve mukavemetini kaybettiği cihetle bu yaz büyük hastalık salgınları baş göstermesinden
korkulmaktadır. Son zamanlarda Yunanistan’a yedi ton buğday geldiği
için yiyecek meselesi biraz düzelmiştir. Fakat yiyecek birçokları için biraz geç yetişmiştir. Hele çok cılız düşen çocukların hayatını bundan sonraki beslenme ile kurtarmak ümitleri pek zayıftır. Yunanistan’ı ziyaret
132- Berkeley Daily Gazette, 5 Şubat 1942.
133- Vatan, 15 Nisan 1942.
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edenlerin vardığı kanaat şudur; Bütün bir millet ölüm halindedir. Büyük
şehir halkından kurtulanların umumi nispeti pek yüksek olmayacaktır.”
Atina Belediye Başkanı B. Angelos da Türkiye’den gönderilen temizlik malzemeleriyle hamamların açılması, aşevlerinin tesis edilmesi üzerine Türkiye’ye teşekkürlerini gönderir;134
“…Vatan gazetesine minnettarım çünkü yalnız Atinalıların değil,
bütün Yunanların komşu ve dost Türk milleti hakkında tam bir his ve
rey birliği ile duydukları sevgi ve minnet hislerini ifade etmek fırsatı
gibi kıymetli bir imkânı bana vermiştir. Geçirdiğimiz müşkül günlerde
bizden yardımını esirgemeyen Türk milletine hudutsuz minnetimi nasıl
ifade edebileceğimi bilemiyorum. Bu acıları çekerken bütün Yunanların
dilinden şu söz düşmüyor; ‘Dostluk kara günde belli olur.’ Bu kadar ağır
mihnet ve imtihanlardan geçen Yunan milletine karşı Türklerin ne kadar büyük ve iyi bir dost sıfatıyla hareket ettiklerini uzun uzadıya anlatmaya hacet var mı? Harp Yunanistan hesabına bittikten birkaç ay sonra
Yunanistan’ın her fakir ailesi açlık zebanisiyle karşılaşmıştı. Bütün iaşe
ve münakale imkânlarından mahrum olan memleketimize harbin meşum bir miras diye bıraktığı bu tehlike karşısında endişe ve dehşet içinde
titriyorduk. İşte o sırada büyük dostumuz Türkiye’den ümit ve teselli
dolu bir söz aksetti. Bu söz Kurtuluş kelimesi idi ki bizim felaketli halimizin icaplarına çok uygun düşüyordu. Fakir halkı sefalet ve felaketten
kurtarmak üzere ufukta başka hiçbir imkân ve vasıta yoktu.
Kurtuluş vapuru büyük dostumuzun tam bir ulüvvücenapla yolladığı yiyecekleri bize getirmeye başladı. Öyle yiyecekler ki bunlara Türklerin kendilerinin şiddetle ihtiyaçları vardı. Böyle olmasına rağmen
candan gelen bir sevgiyle mahrumiyete katlanıyorlar ve bunları bize
gönderiyorlardı. Kurtuluş’un getirdiği yiyeceklere işgal kuvvetlerinin
verdiklerini ve hariçteki Yunanların gönderdiklerini katmak suretiyle
halk aşhanelerini kurduk. Bunlar yalnız Atina’da bir buçuk insanı bes134- Bazı kaynaklarda Atina Belediye Başkanı A. Georgatos olarak belirtilmektedir. Yunan yazar D. Borgis’den
aktaran Vakit, 29 Temmuz 1942 ve Vatan, 26 Temmuz 1942.
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lemektedir. Yine Türkiye’den gelen yardıma dayanarak Atina Belediyesi
yarınki nesli kurtarmak için başarmaya mecbur olduğu ağır ve zahmetli
vazifeye sarılabilmiştir. İşte bu nesil vakarlı Türk milletine ve bu millete
layık olan yüksek ruhlu ve feragatli hükümete karşı dostluk ve minnet
duyguları içinde büyümektedir. Kurtuluş vapuru seferlerine başlamadan evvel Yunanistan’da hüküm süren şartlar karşısında fakir Yunan
ailelerini geçindirmek işi zor, hatta imkânsız bir dava idi. Fakat böyle
olmasına rağmen Atina Belediyesi türlü türlü vazifeleri yerine getirmeye
mecburdur ki tanzifat işlerini devam ettirmek, halkın sıhhatiyle uğraşmak, halk hamamları ve çamaşırhaneleri açmak, lağımlara bakmak
gibi halkın sıhhati ve temizliğiyle alakalı işler bu arada bulunuyordu.
Eğer Kurtuluş ve Dumlupınar vapurlarının getirdiği yiyecekler ve
Türk milletinin gösterdiği ulüvvücenap olmasaydı Atina Belediyesi bütün vazifelere ilave olarak halkın ve bilhassa gelecek neslin yiyeceğiyle
meşgul olmak gibi milli ve mukaddes vazifeleri halletmekten aciz kalacaktı. Çocuklara mahsus aşhanelerimiz yetmiş beş kadardır. Gazetenin
bir mümessilinin bunlardan birini görmesini ne kadar isterdim. Binlerce fakir çocuk burada evlerinde bulamadıkları gıdaya kavuşmaktadır.
Ey sevgili Türkler, sizin yardımınız işgal kuvvetlerinin, Kızılhaç’ın ve
dışarıda yaşayan Yunanların yardımı olmasaydı bu binlerce çocuk aç
kalacaktı. Bu aşhanelerde gıdaya kavuşan kırk bin küçük ağızdan ve
kırk bin masum kalpten akseden hisler Atatürk’ün büyük vatanına,
İnönü’nün şanlı, vakarlı, âlicenap ve geniş kalpli memleketine minnet
ve şükran hislerinden ibarettir. Atatürk ve o İnönü ki Türk-Yunan dostluğunun banileridir ilk teşrin ayında yeni Türkiye ve yeni Yunanistan
Atina’da el tutuştukları ve Türk-Yunan dostluğunun temelini kurdukları zaman Yunan ve belki de her Türk bunun sulh senelerinde mesut
neticeler vereceğine ve her ağır tecrübe ve imtihanları da muvaffakiyetle
geçireceğine kani bulunuyorlardı. Türkiye’yi idare edenlerin akıl ve basireti sayesinde Türk milleti harp faciasından masun kalmıştır. Bu suretle
dostluk tecrübesini harp meydanlarının duman ve alevleri içinde yap-
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maya mahal bulunmadı. Dostluğumuzu insanlık tesanüdünün güzel
ve sıcak ufuklarında imtihandan geçirdik ve gördük ki böyle temellere
dayanan bir dostluk daima kuvvetli kalır ve hiçbir zaman sarsılmaz.
Öyle umuyoruz ki hal ve şartlar Dumlupınar’ın seyahatlerine devam
etmesine imkân verecek ve hariçte bulunan ve çocuklarının, annelerinin ve eşlerinin Yunanistan’da bulunduğunu hiçbir zaman unutmayan
Yunanlar da daha tesirli bir şekilde yardımlarına devam edeceklerdir.
Geçen kış esnasında bizi karşılayan ve hatırası bile tüylerimizi ürperten
felaketleri bir daha görmeyeceğimizi işte o zaman ümit edebileceğiz. Bir
Atina Belediye Reisi sıfatıyla, bir insan sıfatıyla ve bir Yunan sıfatıyla bu
ümide sarılıyorum. Bu harp bittiği ve cihan barış vazife ve faaliyetlerine
avdet ettiği zaman Yunan milleti kendisine kara günlerinde gösterilen
alaka ve dostluğu minnetle hatırlayacaktır ki bu arada Türklerin alaka
ve yardımı kalplerimizde daima hususi bir mevki işgal edecektir. Çocuk
aşhaneleri için fasılsız surette yiyecek ve ilaç gönderilmesi muazzam bir
insanlık hareketidir. Türklerin ne kadar asil bir ruha ve ne kadar derin
medenî hislere sahip olduklarını ispat eder.”
Türkiye’nin bütün bu iyi niyetli yardım faaliyetlerine rağmen
ülkede yaşanan açlığın tamamen ortadan kaldırılması mümkün değildir ve bu yardımlar doğal olarak herkesin ihtiyacını karşılayamamaktadır.135 Bu dönemde Nestle Şirketi İstanbul Şubesi tarafından
Yunanistan Kızılhaç Kurumu vasıtasıyla Yunanistan’a yardım olarak gönderilmek istenilen 500 kilo kakao tozuna ise “memleketimizin ihtiyacı göz önüne alınarak” müsaade edilmez.136
Bu dönemde Uluslararası Kızılhaç Komitesi de yardım malzemesi taşıyan gemilerin özellikle geceleyin sefer halindeyken hava ve deniz saldırılarına maruz kalmamaları için üzerlerinde hangi işaretleri
taşıyacakları konusunda bir duyuru yapar ve Cenevre Başkonsolos135- Chicago Tribune, 1 Mart 1942.
136- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Kızılay İstanbul
Mümessilliğine gönderilen 4 Mart 1942 tarih ve 3321/129 sayılı yazı.
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luğu vasıtasıyla da bunu Türkiye’ye bildirir.137 Buna göre gemilerin
her iki yanına beyaz zemin üzerine siyah veya kırmızı olmak üzere
“C. International” ifadesi yazılacak, bu harfler en az 1.75 cm yüksekliğinde olacak, gemi yüklü olduğunda bu harfler geminin su kesimi
hattının en az 1 metre üzerinde kalacaktır. Ayrıca ön ve arka güverte
de geminin yardım taşımakta olduğunu gösteren işaretler bulunacaktır. Bu arada ortaya çıkan yeni durum sonrasında Yunanistan’a
giden Kızılay delegelerinin hareket tarzları hakkında Kızılay Genel
Merkezi tarafından yeni bir tebliğ yayımlanır ve “Pek ziyade nezaket
kesbetmiş olan bugünkü vaziyette nahoş bir hadisenin vukuunu önlemiş
olmak üzere Dumlupınar vapuru ile Atina’ya gelmekte olan Kızılay delegelerinin ve bilhassa her hususta büyük bir faaliyet gösteren Feridun
Demokan’ın yerli ve ecnebi şahıs ve kurumlarla olan münasebetlerinde
pek ziyade ihtiyatkâr olmaları ve asli vazifeleri ile ilgili olmayan hususlarda konsoloslukla istişare etmeksizin herhangi bir teşebbüse girişmemeleri icap edeceğinden Kızılay amirleri tarafından kendilerine tebliğ
ettirilmesi münasip olur kanaatindeyim. Nitekim Atina’da bulunan Alman ve İtalyan Kızılhaç teşkilleri de kendi mümessilleri ile irtibat halinde vazife görmektedirler...”138 denilir ve başkonsolosluk makamında
bu delegeler için oda tahsisi yapılacağı ve rahat çalışma imkânı yaratılacağı da belirtilir. Türkiye’nin insani yardım faaliyetleri aralıksız
ve artarak devam ederken sürgündeki Yunanistan Enformasyon Bakanı A. Michalopoulos ise yaptığı açıklamada Mart 1942 tarihinde
Atina’da her gün 500 kişinin açlıktan öldüğünü söyleyerek Almanlarla İngilizlerin her ay Kanada’dan buğday getirecek olan yardım
gemilerinin güvenliğinin garanti edilmesi konusunda anlaşmaya
varıldığını belirtir.139

137- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Hariciye Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi
Başkanlığına gönderilen 5 Eylül 1942 tarih ve 33489/1090 (17687) sayılı yazı.
138- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Atina-Pire Başkonsolosluğu tarafından Hariciye Vekâletine
gönderilen 5 Mayıs 1942 tarih ve 349/103 sayılı yazı.
139- The Lewiston Daily Sun, 25 Temmuz 1942.
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ç) Kızılay Temsilcisi Feridun Demokan Hakkında
Soruşturma Açılması
Öte yandan aynı günlerde yaşanan olumsuz bir durum
Türkiye’nin Yunanistan’a yaptığı yardımlar konusunda kuşkular
uyandıracaktır. 22 Haziran 1942 tarihinde Dumlupınar gemisiyle Pire’ye Türk yardımlarını götüren Kızılay yetkilisi Feridun
Demokan’ın kamarasında gümrük muhafaza memurları tarafından
yapılan kontrollerde Türkiye’ye ithali yasak olan eşyalar ele geçirilir. Bu konu Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile gümrük yetkilileri arasında bir süre problem yaşanmasına neden olur. Gümrük ve Tekel
Bakanlığı daha sonra yaptığı açıklamada bunların Gümrük ve Tekel
Bakanı için getirildiğini belirtir. Gümrük Muhafaza Başmüdürü
Zeki Cimitoğlu ise gazetelere gönderdiği tekzip yazılarıyla gemide
16 Temmuz 1942 tarihinde arama yapıldığını, geminin 19 Temmuz
1942 günü yeniden Yunanistan’a yardım malzemesi götürdüğünü
ve kamarada farklı yerlere saklanmış olarak bulunan eşyaların 1000
Yunan sigarası, 1.670 gram kahve, 350 gram kösele, 3 nakış modeli ve 1 porselen vazo olduğunu açıklar.140 Aynı günlerde Amerikan
hükümeti de Almanya ve İtalya hükümetlerinden serbest nakil müsaadesi almak suretiyle Yunanistan’a her ay deniz yoluyla 15.000 ton
buğday ve un göndermeye başlayacağını açıklar.141
Kızılay Genel Müdürlüğü Yunanistan’a gönderdiği personelle ilgili olarak o kadar hassas davranmaktadır ki gidip gelen personelin
neredeyse aldıkları nefes bile ülke ve Kızılay’ın adını korumak bağlamında kontrol edilmektedir. Örneğin 6 Ağustos 1942 tarihinde
yapılan soruşturmada Pire’ye erzak götüren Dumlupınar vapurunda
Kızılay özel yetkilisi Vasfi Gökçe tarafından Feridun Demokan’a yönelik olarak bir soruşturma açılır ve mürettebata “Dumlupınar vapurunun 9 Haziran 1942 tarihinde dördüncü Pire seferinde gemi Pire’de
140- Vakit, 8 Eylül 1942
141- Vatan, 8 Ağustos 1942.
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iken Başkaptan Zeki Oranos vasıtasıyla altışar bavul olmak üzere iki
defasında gemiden fasulye aldırdınız mı? Bu fasulyeler ne gibi ihtiyaçlar ve salahiyetle aldırılmış ve Pire’de kimlere verilmiştir? Delege Feridun gemi ikinci kaptanının fasulye vermek istemediği zaman (United
Kingdom Cooperation) şirketinin bir yazısını çıkararak 300 kilo erzak
almak müsaadesi olduğunu ileri sürdünüz mü? Böyle bir müsaade ne
gibi bir salahiyet ve lüzumla kimden verilmiştir? Şirketin bu husustaki
yazısının bir örneğini veriniz. Daha evvelki Pire seferinde Kaptan Zeki
Oranos’un fasulye veremeyeceğine cevap olarak ‘Sizin üstünüze ne vazife? Malın sahibi benim. Dilediğime istediğim gibi tevzii ederim. Bu işin
memuru, mesulü benim, istersem sizi filanca yere yanaştırırım, oraya
çıkarırım. Siz yalnız erzakın İstanbul’dan Yunanistan’a naklini mesleken deruhte etmiş insanlarsınız.’ diye bir ifadede bulundunuz mu? Şayet
bulunduysanız bu hükmü nereden ve hangi mukaveleden ve ne suretle çıkardınız? Dördüncü Pire seferinde başkaptana Pire’de dışarıda tesadüfünüzde her iki delege birlikte ‘Gönderdiğim bavullara fasulye konulsun.’
diye müracaatta bulundunuz mu? Başkaptan bu müracaatınız üzerine
gemide ve kime ve ne yolda bir haber gönderdi? Bu hususta ısrar ettiniz
mi? İkinci defa altı bavul fasulyeyi tekrar kime müracaat ederek gemiden
aldırdınız? Birinci defa gemiden fasulyeler çıkarken Alman nöbetçisinin
mümanaatı vaki oldu mu? Alman zabitine kim ve ne suretle müracaat
ederek fasulyelerin çıkarılmasına müsaade alınmıştır? Başkaptan Vedat
zamanında gemide yolcu eşyası meyanında üç çuval iğne142 ile bu defa
dördüncü seferde bir dolap altı rulo boş film ve müskirat gibi eşya kime
aittir? Gemiye ne zaman ve ne suretle getirilmiştir? Bunların ordino ve
manifestoları yapılmış mıdır? Bu eşyalar yolcu beraberi olarak mı gemiye sokulmuştur? İstanbul gümrüğü bu eşyaları ne yolda muameleye
tabii tutmuştur? Gemi sefer halinde iken ikinci ve üçüncü kaptanların
dövüştüklerine dair bir malumatınız var mıdır? Gemide başkaca muci142- Dumlupınar gemisi yardım malzemelerini 3 Mayıs 1942 Pazar günü boşalttıktan ve Atina’da gerekli ziyaretlerini
tamamladıktan sonra dönüş hazırlıklarına başlar. Geminin dönüş yolundaki yükü ise Kızılay adına Yunanistan’dan
satın alınan 3.000.000 toplu iğnedir. Gemide ayrıca İstanbul’a dönmekte olan Atina Başkonsolosluğu Viskonsolü
Zeki Karaca da bulunmaktadır.

KIZILAY BELGELERİ IŞIĞINDA YUNANİSTAN’DA ÖLÜM, AÇLIK, İŞGAL

385

bi şikâyet hususlar gördünüzse mucip sebepleriyle anlatınız.” şeklinde
sorular yönlendirilir;143
“Kızılay’ın Yunanistan’a gönderdiği yardım maddeleri evvelce batan
Kurtuluş ve sonra sefere başlayan Dumlupınar vapuruna yüklenilirken
bazı müsaade harici kaçak eşyanın da gemiye sokulduğu ve bu yolsuzlukla Kızılay delegelerinden birinin rolü olduğu zannedildiğini müteaddit defalar yazmıştık. Mevzubahis yolsuzluk üzerine Kızılay makamları tarafından yapılan tahkikat neticesinde delegelerden Feridun’un
hükümetin gönderilmesine müsaade etmediği yiyecek maddeleriyle bazı
eşyaları birkaç seferde vapura soktuğu ve böylece yolsuz hareketlerde bulunduğu şüphesiz hâsıl olmuştur. Bu yüzden diğer delege Saim de istifa
etmiştir. Aldığımız malumata nazaran delege Feridun hakkında Kızılay müfettişlerince yapılmakta olan tahkikat henüz tamamlanmamakla
beraber kendisinin tahkikatın sonuna kadar Kızılay merkezindeki işine
son verilmiştir. Yapılan yolsuzlukların mahkemeye intikal edip etmeyeceği tahkikatın sonunda belli olacaktır. Diğer taraftan Dumlupınar’ın
son seferi için Kızılay merkezi umum müdürlük memurlarından Vafi
Gökçe’yi delege olarak tayin etmiştir...”
Yapılan bu soruşturma daha sonraki dönemde Türk gazetelerinde de “Kurtuluş ve Dumlupınar vapuruyla yasak maddeler kaçıran
Kızılay memuru”144 şeklinde manşetlerle kamuoyuna aktarılır.145
Feridun Demokan’la ilgili haberler daha sonraki günlerde de gazete
manşetlerini işgal etmeye devam eder;146
“Kızılay’ın delegelerinden birinin muhtelif seferlerde Yunanistan’a
memnu yiyecek maddeleri taşıdığı iddia ediliyor. Memurun vazifesine
nihayet verildi. Kızılay’ın Yunanistan’a gönderdiği yardım maddeleri
evvelce batan Kurtuluş ve sonra sefere başlayan Dumlupınar vapuruna
143- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Münakalat Vekâleti tarafından Kızılay Umumi Merkez Riyasetine
gönderilen 6 Ağustos 1942 tarih ve 15754 sayılı yazı.
144- Vatan, 25 Ağustos 1942.
145- Son Posta, 10 Eylül 1942.
146- Son Posta, 21 Ağustos 1942.
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yüklenirken bazı müsaade harici kaçak eşyanın da gemiye sokulduğu ve
bu yolsuzlukta Kızılay delegelerinden birinin rolü olduğunun zannedildiğini müteaddit defalar yazmıştık.
Mevzubahis yolsuzluk üzerine Kızılay makamları tarafından yapılan tahkikat neticesinde delegelerden Feridun’un hükümetin gönderilmesine müsaade etmediği yiyecek maddeleriyle bazı eşyaları birkaç
seferde gizlice vapura soktuğu ve böylece yolsuz hareketlerde bulunduğu
şüphesi hâsıl olmuştur. Bu yüzden diğer delege Saim de istifa etmiştir.
Aldığımız malumata nazaran delege Feridun hakkında Kızılay müfettişlerince yapılmakta olan tahkikat henüz tamamlanmamakla beraber kendisinin tahkikatın sonuna kadar Kızılay merkezindeki işine
son verilmiştir. Yapılan yolsuzlukların mahkemeye intikal edip etmeyeceği tahkikatın sonunda belli olacaktır. Diğer taraftan Dumlupınar’ın
son seferi için Kızılay merkezi umum müdürlük memurlarından Vasfi
Gökçe’yi delege olarak tayin etmiştir. Yeni delegenin nezareti altında gidecek olan vapurun eğer Ankara’dan emir verilirse bugün saat 14.00’de
hareket etmesi muhtemeldir.”
Konuyla ilgili yazılı beyanında Feridun Demokan ise Kızılay’ın
Yunanistan’a yardım görevi delegesi olarak görev yaptığını belirterek “Gemiden birkaç defada belki altı bavul çıkmıştır. Fakat bunların
fasulye ile dolu olduğu hakkında size verilen haber yalandır. Gemiden
bir defa aldırdığımız iki çanta fasulyenin ‘ne gibi ihtiyaç ve salahiyetle aldırılmış ve Pire’de kimlere verilmiş olduğu’ hakkındaki sualinizin
cevabını ancak mensubu olduğum cemiyete verebilirim ve ‘Pire’de kimlere verilmiş?’ kelimeleriyle gizlice bir imada bulunulmak isteniyorsa
bunu da şiddetle ve teessüfle reddederim. Bavullarımı gemiden çıkardığım zaman kamarot dururken geminin süvarisini memur etmeği adet
ve usullere mugayir bulurum. Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin beraberimde götürmeme müsaade ettiği 75 kilo yiyecek maddesinin küçük
olan çantalarımla kaç defada çıkabileceğini de takdirinize bırakıyorum.
Bu sualinizde ismi geçen şirketi tanımıyorum. Belki ifade edilmek iste-
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nilen ve kısa ismi UKCC olan İngiliz korporasyonu olup geminin hamulesini alakadar devletlere tedarike memur edilen teşekküldür. Her ne
kadar vazifem icabı bu korporasyon ile temas etmekte isem de benim
onların memuru değil Kızılay’ın delegesi olarak vazifedar olduğumu ve
icabında kaptana göstereceğim vesikanın ise yalnız cemiyetimizin yazılarından ibaret olabileceğini benim kadar siz de takdir edersiniz. Bu
sualinizin birinci kısmındaki yalan yanlış ifadeyi değil bir gemi kaptanımızın fakat herhangi bir memurun dahi veremeyeceğini zannederim.
Bu sualinizdeki ifade ancak bir münakaşa esnasında sarf edilebilecek
lakırdılardan ibarettir. Geminin hiçbir memuru ile münakaşa etmeği
lüzum görmem. Zaten benim olduğu kadar kaptanlarınızın da vazife
ve salahiyetlerine müdrik olduklarına kani olmak isterim. Aksi halde
kendilerine yapılmasına lüzum gördüğüm ihtarı münakaşa yolu ile değil fakat mensup olduğum cemiyet vasıtası ile yüksek vekâletinize bildirerek yaptırırım. İki numaralı cevabım bu sualinize de cevaptır. Yukarıda bahsettiğim iki çanta fasulye çıkarken Alman nöbetçi bunların
tayfa veya kaptanlar tarafından çıkarıldığını zannetmiş fakat askeri
işgal makamları tarafından refakatimize memur edilen zat kendisine
bunların delegelere ait olduğunu ve lazım gelen makamların malumatı
altında çıktığını bildirmiştir. Bahsi geçen üç çuval iğnenin Kızılay cemiyetine ait olup delegeler tarafından Atina’dan getirildiğinden yalnız
muhterem teftiş heyetinizin haberdar olmadığını görüyorum. Gümrük
ve sair muamelelerin ne suretle yapılacağını bilmediğimizden geminin
kâtibine bu işlerle meşgul olmasını rica edip gemiden çıktık. Dördüncü seferde beraberimizde getirdiğimiz tahta buzdolabıyla filmler ‘yolcu
beraberinde ‘ olarak getirilmiş ve gümrük resmi verilmek üzere salona
gönderilmiştir. O gün gemi limana geç gelmiş olduğundan ve biz de yorgun olduğumuzdan gene gemi kâtibinden bu hususlarla meşgul olmasını
rica ettik. Bahsi geçen müskirat ise Atina Başkonsolosumuz tarafından
Hariciye Vekâletine gönderilmiştir. Bu hususta isteyeceğiniz fazla malumatı mezkûr vekâletten alabilirsiniz. Bu eşyanın ‘Gemiye ne zaman ve
ne suretle getirilmiştir?’ şeklindeki sualinize cevabım, geminin Pire lima-
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nında kaldığı günlerden birinde ve bir veya muhtelif nakil vasıtalarıyla
İstanbul gümrüğü, belki gemi kâtibi icap eden muameleleri yapmadığı
için- bütün bu eşyanın muamelesini o zamandan beri denizyollarından
cevap bekliyoruz.’ diyerek elan sona erdirmemiştir. Cemiyetimiz için bin
müşkülatla tedarik ettiğimiz ve işgal makamları tarafından çıkarılması
için hususi bir izin verilmiş olan bu iğnelerin kendi resmi dairelerimiz
tarafından sürüncemede bırakılan muameleler yüzünden bozulmak tehlikesine maruz bırakılması şayanı eseftir. Hariciye Vekâletimiz de diğer
taraftan dışarıdan getirtebildiği müskiratı acele beklediğinden denizyollarından gelecek cevabın bir an evvel sevk edilmesi şayanı temennidir. Bu
gibi vakayı beni şahsen alakadar etmediğinden ve kendi telakkilerime
göre bu sualinize cevap vermeyi dedikodu mahiyetinde addettiğimden
bu hususta edinmek istediğiniz malumatı da suallerinize esas teşkil eden
malumatı veren istihbarat membalarından Almanızı dilerim. Gemide
mucibi şikâyet göreceğim noktaları da yalnız mensup olduğum sayın cemiyetimiz umumi merkezine bildirebileceğimden bu husus için de oraya
müracaatınız daha muvafık olur.”147 der. Feridun Demokan’la ilgili
soruşturma haberleri daha sonraki günlerde de kamuoyunun dikkatini çekmeye devam eder;148
“Bundan bir müddet evvel Dumlupınar’la Yunanistan’a yollanan
yardım maddelerini götüren Kızılay delegesi Feridun Demokan’ın harice götürülmesi ve hariçten getirilmesi memnu bazı maddeleri limanımıza getirdiği ve buradan götürdüğü iddia edilmiş, delege bu yüzden
vazifesinden çıkarılmıştı. Bu münasebetle bir sabah gazetesinde Feridun Demokan’ın bu işlerde suçsuz olduğu iddia edilmiş ve yegâne suçlu
olarak Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğü tarafından yapılan tekzibe
rağmen aynı gazete evvelki gün delegenin suçsuz olduğunu iddia ederek kanuni muamelelerde mantıkla hareket etmediği esbabı mucibesiyle
muhafaza başmüdürlüğünü itham etmiştir.
147- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Münakalat Vekâleti tarafından Kızılay Umumi Merkez Riyasetine
gönderilen 6 Ağustos 1942 tarih ve 15754 sayılı yazı.
148- Son Posta, 10 Eylül 1942.
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Bu hususta malumatına müracaat ettiğimiz Gümrük Muhafaza
Başmüdürlüğü, Feridun Demokan hadisesi hakkında şunları söylemiştir; ‘Son defa Vatan gazetesinde 8 Eylül’de intişar eden tekzip mektubunun neşri dolayısıyla aynı mevzu hakkında ileri sürülen mütalaalar kanuni mevzuata uygun olarak ileri sürülmüştür. Yabancı memleketlerden
gelen eşya mevzuata göre beyana tabi olan ve beyana tabi olmayan diye
ikiye ayrılmaz. Bilakis bu gibi eşyaların beyan edilmesi mükellefiyeti
mevcuttur ve beyan etmeyenler hakkında kaçakçılık takibatı gerektirir.
Bu bakımdan adı geçen gazetedeki yazının ikinci fıkrasında ‘Beyana tabi
herhangi bir maddenin memlekete ithalinin yasak olduğunun bilindiği’
yolundaki düşünce kanuni hükümlere göre yerinde değildir. Diğer taraftan vicdani kanaate yer vermek meselesine dair ileri sürülen deliller de
varit değildir. Çünkü vicdani kanaate yer vermek mevkiinde olan takiple
mükellef olanlar değil, vazifedar hâkimlerdir. Şunu da işaret etmek icap
eder ki beyanı zaruri olan hamile kumanya vesaire gibi eşyalardan gizlice kaçırılması mümkün olanlarla açıkta kalması zaruri olanlar geminin
tevakkufu esnasında teşkilatımızca mühürlenir. Bunların dışında gemide eşya mevcut olduğu görülürse bunların sahipleri hakkında takibata
tevessül edilir. Getirdikleri eşyayı tekrar geri götürmek isteyenlerin bunları beyan ederek mühürletmeleri lazımdır. Feridun Demokan’ın durumu bu bakımdan da tabii ki müstelzimdir. Sayın vekile Yunanistan’dan
hediye olarak gönderildiği çok sonra ifade edilen sigaralar meselesine
gelince bunlar hediye de olsa memlekete sokulması caiz olmayan nevi ve
miktardadır. Bu bakımdan ve beyan edilmemesinden yapılan tatbikat
yerindedir. Adı geçen gazetenin teşkilatımızca takibe tabi tutulanlardan
suçları sabit olanların miktarlarını sorması da yersizdir. Çünkü kanuna
aykırı hareketleri görülenler teşkilatımızca müddeiumumîliğe verilir ve
oraca da lüzum görülürse hakkında dava açılır. Bu bakımdan mahkûm
olup olmayanları ceza mahkemeleri dosyalarından tayin etmek icap
eder.’ Başmüdürün verdiği bu izahattan sonra yaptığımız tahkikata
göre sabık delege hakkında Münakalat Vekâleti’nce de bir tahkikat açılmış ve müfettişler bu hususta bir rapor tanzim etmiştir.”
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Öte yandan Atina-Pire Başkonsolosu tarafından gönderilen yazıya Kızılay Yunanistan Yardım Misyonu Sabık Delegesi imzasıyla
çok sert bir yanıt verilir ve “Makama hürmet ve bağlılığımızı kuvvetle
muhafaza etmek ve başkonsolosumuzun şahsına hususi sevgi ve saygı ile
bağlı bulunmakla beraber misyonumuza ait işlerde kendisini merci tanımak ve direktif almak lüzumunu hissetmedim. Bizlere karşı muhabbet
ve teveccühünün şükrancısı olduğum bu zatla işler hakkındaki görüşmelerimiz bir hasbıhal derecesini aşmamıştır. Esasen misyonumuzun
münasebetleri Yunanistan’daki Kızılhaç Komitesi azası, Alman ve İtalyan Kızılhaç delegeleri ve Yunan Kızılhaç reis ve delegeleri, Pire Alman
liman kumandanlığı ve refakatimize memur Alman Gestapo memuruna hasredildiği müddetçe de sözü geçen başkonsolosumuzun işlerimize
müdahale şeklinde beliren taleplerine sebep ve mahal yoktu...” denilir.
Türkiye’de bütün bu olup bitenler yaşanırken Atina-Pire Başkonsolosu tarafından daha sonraki süreçte Yunanistan’da yaşanılanlarla ilgili olarak bir rapor daha hazırlanır ve “Önce de arz eylediğim
gibi oldukça buhranlı ve sıkıntılı bir kış geçirmiş olan Yunanistan’da
bir taraftan havaların düzelmesi üzerine karadan ve denizden nakliyatın kolaylaşması ve böylelikle memleketin bir yerinde fazla olan gıda
maddelerinden bir veya bir kaçının o maddeye en ziyade muhtaç olan
diğer kesimine gönderilebilmesi, öte yönden de Türkiye’den, İsveç’ten,
Mısır’dan, Bulgaristan’dan, Yugoslavya’dan erzak, ilaç, vesaire gelmesi sayesinde vaziyet hayliden hayli düzelmiş, sıkıntı çok azalmıştır.
Esasen geçen kış esnasında burada iaşe buhranı, sefalet, darlık, fevkalade bahalılık olmak ve belki de hayat için lüzumlu maddelerin azlığı
Yunanistan’da her yerden ziyade duyulmuş bulunmakla beraber sokaklarda binlerle kişinin açlıktan can çekişmesi ve ölen çocukların defni için
zaman ve imkân bulunmayarak şuraya buraya bırakılması gibi facialar
katiyen vuku bulmamıştır. Bu rivayetler birer efsaneden, propaganda
mahiyetinde birer iddiadan başka bir şey değildi. Bütün kış kömürsüzlük dolayısıyla elektrik cereyanının gündüzleri kesilerek yalnız geceleri
verildiği altı haftalık müddet istisna edilirse bütün tramvaylar daima
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işlemiş, sinemalar, tiyatrolar, meyhaneler, çalgılı kahveler, adi kahveler
hiç boş kalmamış, dolup dolup boşalmıştır. Bugün ise vaziyet çok daha
iyidir. Halka haftada seksener dirhem şeker (yani günde çocuklar ve
ihtiyar kadınlar da dâhil olmak üzere adam başına 256.70 gram) ve
haftanın diğer üç gününde de ellişer dirhem (yani adam başına 160.50
gram) ekmek verilmektedir. Şu hale göre adam başına haftada 1508.30
gram yahut bir buçuk kilodan fazla ekmek dağıtılmakta demektir. Bu
gibi ailelerden çoğunun ekmeklerinden arttırarak sattıkları görülmektedir. Hülasa olarak şurasını katiyetle arz etmek isterim ki bugün için
Yunanistan’da açlık yoktur. Yalnız sıkıntı ve pahalılık vardır. Ancak bir
taraftan serbest çalışanların çok büyük kazançlar temin etmeleri, rençperin malını çok yüksek fiyatla satması, diğer yönden stokların eskiye
göre değerlerinden kırk elli misli bedel ile satılması yüzünden bir kısım
halk oldukça geniş bir hayat sürmek imkânını bulmuştur. Her ne kadar
eskiden müreffeh olan birçok aileler bugün sıkıntı içinde iseler de bu hal
dünyanın şimdiki vaziyetinde yalnız Yunanistan’a münhasır olmasa
gerektir.”149 denilir.
Öte yandan Türkiye’nin Atina-Pire Başkonsolosu tarafından
hazırlanan bu raporda Yunanistan’la ilgili olarak neredeyse tozpembe bir tablo çizilmesini anlamak çok da kolay değildir. Ülkede un
istihkakının neredeyse sıfırlandığı bir ortamda açlık sıkıntısının
yaşanmadığını belirtmek, ayrıca “…Sokaklarda binlerle kişinin açlıktan can çekişmesi ve ölen çocukların defni için zaman ve imkân
bulunmayarak şuraya buraya bırakılması gibi facialar katiyen vuku
bulmamıştır. Bu rivayetler birer efsaneden, propaganda mahiyetinde birer iddiadan başka bir şey değildi…” şeklindeki yaklaşımlar
gerçeği yansıtmadığı gibi neden bu şekilde bir rapor hazırlanmış
olabileceği sorusunu da cevapsız bırakmaktadır. Ayrıca başkonsolosun bu konuyla ilgili yaşanılanları rivayet veya efsane olarak nitelendirip propaganda amaçlı olarak açıklaması da mantık dışıdır ve
149- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Atina-Pire Başkonsolosluğu tarafından Hariciye Vekâletine
gönderilen 15 Haziran 1942 tarih ve 28742/666 (12014) sayılı yazı.
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kimin, hangi amaçla Yunanistan üzerinde propaganda yapabileceği
sorusunu da cevapsız bırakmaktadır.

d) Dumlupınar Gemisinin Dördüncü Yunanistan Seferi
Dumlupınar gemisinin dördüncü seferi ise 7–8 Haziran 1942 tarihinde İzmir-İstanbul bağlantılı olarak gerçekleştirilir ve gemi Pire
limanına 20.000 çuval kuru üzüm, 3385 çuval incir, 19199 sandık
incir, 1626 çuval fındık içi, 2665 fıçı lakerda tuzlu balık, 46 fıçı tuzlu kefal balığı, 995 sandık ceviz içi, 100 sandık yumurta, 2731 küfe
zeytin, 23 sandık tuzlu yabani domuz eti, 200 çuval kadar muhtelif
gıda malzemelerinden150 oluşan yardım malzemelerini boşalttıktan
bir hafta sonra geriye döner. Öte yandan geminin dördüncü seferinde götürülen tuzlu balıkların büyük bir kısmı bozuk çıkmıştır.151
Ayrıca Pire’deki vapur acentesi tarafından yapılan müracaatta bazı
kolilerin de eksik çıktığı belirtilmektedir ve buradan götürülen beş
kiloluk koliler Alman kontrol heyeti tarafından alınarak muayene
edilmek üzere bir depoya götürülmektedir. Orada askerler tarafından muayene edilen kolilerin çok defa sahiplerine eksik olarak
verildiği hakkında bazı şikâyetler olduğu Yunan Kızılhaç’ı tarafından bize bildirilmesi üzerine Alman makamları ile temasa geldik.
Mezkûr makamlar bu kolilerin İstanbul gümrüklerinde muayene
edilip mühürlendiğine ve içlerinde yiyecek maddesinden başka bir
şey bulunmadığına dair mezkûr gümrükler tarafından bir tezkere
getirilirse Pire’de ikinci bir muayeneye lüzum görmeyeceklerini
bildirdiler.”152 denilir.
Kurtuluş gemisinde olduğu üzere Dumlupınar gemisi de Pire
limanına girdikten sonra devamlı saldırıların açık hedefi haline
150- A.g.a.
151- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Yüksek Riyasete
gönderilen 30 Haziran 1942 tarih ve 13237 sayılı yazı.
152- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Yüksek Riyasete
gönderilen 30 Haziran 1942 tarih ve 13237 sayılı yazı.
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gelmiş ve tehlikeli durumlarla karşılaşmıştır. Bunlardan birisi de
11 Haziran 1942 tarihinde yaşanır ve gemi 11 Haziran 1942 günü
İngiliz savaş uçakları tarafından 43 günlük bir ara verildikten sonra Atina ve Pire civarına yapılan 1.5 saatlik hava saldırısı sırasında
doğrudan limana yönelik olarak yapılan saldırılarda bir zarar görmemekle beraber geminin 1 gün öncesinde bağlı olduğu iskeleye
bir bomba düşmüş, ayrıca Dumlupınar’ın hemen yanında bulunan
İsveç Kızılhaç gemisi de isabet almıştır.153 Geminin bu seferinde ayrıca Nordstern sigorta şirketi tarafından 14, Singer dikiş makineleri
şirketi tarafından 50 koli yiyecek gönderilir. Ayrıca sağlık malzemesi olarak 370 koli daha gönderilmek suretiyle daha önce belirtilen
800 kolilik miktara da ulaşılır.154 Gemide ayrıca Turing Kurumu
tarafından 12 koli, Yüksek Mühendis Mektebi tarafından 50 koli,
Osmanlı Bankası tarafından 36 koli, Etibba Birliği tarafından 1800
koli gıda maddesi, Anadolu Ajansı tarafından 40 koli, Basın Birliği
tarafından her biri 12.5 kiloluk 24 koli, Türk vatandaşları tarafından
Yunanistan’daki akrabalarına ulaştırılmak üzere 300 koli gönderilmiştir.155 Ayrıca Türk Yüksek Mühendisler Birliği de Atina Mühendisler Birliği’ne gönderilmesi için kuru meyve, füme veya salamura balık ve domuz eti hazırlayarak müsaade ister. Aynı müsaadeyi
isteyenlerden birisi de Balkan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Akil
Muhtar Özden olur ve Yunan Heyeti Reisi Dr. Pr. Bensis’in talebine
mukabil Yunanistan’daki arkadaşlarına ve ailelerine ihracına müsaade edilen gıda maddelerinden 25 paket daha göndermek istediklerini bildirir ve beşer kiloluk 25 paket hazırlatır.156 Bu arada Türk
vatandaşları tarafından da Yunanistan’daki akrabalarına 198 koli
153- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Yüksek Riyasete
gönderilen 30 Haziran 1942 tarih ve 13237 sayılı yazı.
154- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından İstanbul Mümessilliğine
gönderilen 18 Ağustos 1942 tarih ve 15041/305 sayılı yazı.
155- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Yüksek Riyasete
gönderilen 8 Haziran 1942 tarih ve 524 (11620) sayılı yazı.
156- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Feridun Demokan’a
gönderilen 30 Haziran 1942 tarih ve 13237 sayılı yazı.
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gönderilmiş durumdadır.157 Geminin Pire’den İstanbul’a dönüşü sırasında Andre Burnu yakınlarında elektrik dinamosunda meydana
gelen arıza “Petrol Ofisi her nedense gemiye bir iki teneke petrol vermeye muvafakat etmediğinden bu esnada ihtiyat fenerleri dahi yakmak imkânı olmadığından”158 ve gemide alabanda lambası, petrol
ve mum bulunmadığından ufak çapta bir stres yaşatmakla beraber
sorun halledilir ve sigortadan kaynaklanan yangın da söndürülür.159
Bu arada İngiliz savaş uçakları tarafından yapılan hava saldırısı sırasında İsveç Kızılhaç gemisiyle yapılan mukayese sonrasında
Dumlupınar gemisi üzerinde bulunan Kızılay yardım işaretlerinin
de yetersiz olduğu, İsveç bandıralı geminin üzerindeki Kızılhaç işaretinin neredeyse üç kat daha büyük olduğu anlaşılır. Geminin Pire
limanına varması ve yükünü boşaltmasının ardından gemide bulunan Kızılay heyeti tarafından Başkonsolos, Atina belediyesi, Yunan
Kızılhaç heyeti, Beynelmilel Kızılhaç Heyetine ziyaretler gerçekleştirilir.160 Gemideki Kızılay heyeti tarafından Atina’daki umumi
vaziyet ise “İsveç vapurunun Hayfa’dan getirdiği unlardan “eskiden
her tarafı şen namelerle çınlayan’161 Atina ve Pire’de halka haftada
dört gün 50, üç gün de 80 dirhem ekmek verilmektedir. Bir miktar meyve ve sebze de bulunuyorsa da buna mukabil para vaziyeti
çok feci bir şekil almıştır. Mütemadiyen basılan para ile tedavüldeki
miktar 170 milyarı bulmuş, buna yine milyarlar kıymetinde hazine bonoları da ilave edilirse Yunanistan’ın tipik bir enflasyon içinde
kıvrandığı meydana çıkar. Bir okka ekmek 3000, zeytinyağı 6000,
şeker 8000 Drahmidir. Atina elektrik şirketinde servis şefi ayda yal157- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Feridun Demokan’a
gönderilen 30 Haziran 1942 tarih ve 13237 sayılı yazı.
158- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Yüksek Riyasete
gönderilen 30 Haziran 1942 tarih ve 13237 sayılı yazı.
159- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Münakalat Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezine
gönderilen 30 Temmuz 1942 tarih ve 6774–9387 (15291) sayılı yazı.
160- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Yüksek Riyasete
gönderilen 30 Haziran 1942 tarih ve 13237 sayılı yazı.
161- Vatan, 26 Temmuz 1942.
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nız 25.000 Drahmi almaktadır. Et, patates, yumurta ve şeker gibi
temel ihtiyaç maddelerini bulmanın neredeyse imkânsız olduğu
ülkede162 karaborsa ve çarşı yabancıların da gayretiyle mükemmel
organize edilmiş bir şekilde faaliyettedir. Ülkede yaşanılanlar Kızılay özel yetkilileri tarafından resmi raporlarda ise “Bu vaziyette
yalnız muayyen bir geliri olan tabakanın elan bir hayat kalması-bugün temas ettiğimiz eşhas ve teşekküllerin her fırsatta söyledikleri
gibi-ancak Yunanistan’a gönderilmesine hükümetimiz tarafından
izin verilen yiyecek maddeleriyle kurulan halk matbahları sayesindedir. Dumlupınar vapurunun her seferinde götürülen 2.000 küsur
ton yiyecek maddesi ile halk matbahlarından on ila on üç gün zarfında 880.000 kişi günde bir defa yemek almaktadır.”163 şeklinde ifade
edilir. Geminin bu seferinde Atina’dan İstanbul’a getirilmesi için
müsaade edilen Eleni Ezerel isimli kadının ait pasaport işlemleri
tamamlanamadığından gelişi geminin bir dahaki seferine kalmıştır.164 Bu gemiyle İstanbul’a getirilmesi istenilen Atina’da yaşayan
Hilmi Paşa kızı ve merhum Turhan Paşa refikası Kerime Turhan’ın
da getirilmesi hukuki sebeplerle bir dahaki sefere kalmıştır.165

e) Dumlupınar Gemisinin Beşinci Yunanistan Seferi
Dumlupınar gemisi beşinci seferine 19 Temmuz 1942 tarihinde
saat 15.00 sularında Çanakkale limanından hareket ederek başlar
ve 22 Temmuz 1942 günü beraberinde götürdüğü 4912 çuval incir,
5280 çuval kuru üzüm, 5037 sandık kuru üzüm, 8625 çuval fındık
içi, 1316 sandık ceviz içi, 523 sandık çiroz, 1943 fıçı hamsi, 100
fıçı sardalye, 77 sandık muhtelif tıbbi yardım malzemesi, 18 çuval
ayakkabı, 18 sandık içki, 3 sandık sigara, 89 sandık, çuval ve balya
162- Cumhuriyet, 22 Şubat 1942.
163- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Yüksek Riyasete
gönderilen 30 Haziran 1942 tarih ve 13237 sayılı yazı.
164- A.g.a.
165- A.g.a.
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olmak üzere muhtelif gıda malzemelerinden oluşan yardım malzemesini166 Pire limanına boşalttıktan sonra geri döner.167 Geminin
beşinci seferiyle ilgili hazırlanan raporda geminin yükünü vaktin
geç olması nedeniyle 21 Temmuz değil 22 Temmuz 1942 günü sabahleyin boşalttığı, Dumlupınar tarafından bir önceki seferde götürülen yiyeceklerin dört gün evvelden bitmiş olduğu, halkın vapuru
beklemekte olduğu ve tahliye başlar başlamaz yiyecek dağıtımına
da geçildiği, Yunan Kızılhaç Umumi kâtibinin bütün ümitlerinin
yeni mahsullerimizde olduğunu ve ayrıca Kanada’dan her ay 15.000
kilo un ve 10.000 kilo kuru sebze için anlaşma yapılmakta olduğunu
söylediği, Hayfa’dan gelmekte olan İsveç vapuru dört haftadan beri
gelmediğinden ekmek miktarının günde 50 dirheme indirilmek şartıyla ancak 15 Ağustos 1942’ye kadar yetecek unlarının bulunduğu
belirtilir.168
Ayrıca Dumlupınar’ın dördüncü seferinde kolilerin sahiplerine
tamamen veya kısmen boş verilmekte olduğu ve bunların nerede
boşaltıldığı kati olarak tespit edilemediğinden Alman liman kontrolünden açılmamasının imkânı olup olmadığı sorulur ve İstanbul
Gümrük Başmüdürlüğünden muayene edildiklerine ve içlerinde
yiyecek maddesinden başka bir şey olmadıklarına dair bir mektup
getirildiği takdirde açılmasına lüzum olmadığı bildirilmesi üzerine
bu seferinde bir mektup Atina-Pire Başkonsolosluğumuzca tercüme
ve tasdik edilerek verilir ve koliler gemiden noksansız olarak teslim
alınır.169 Hazırlanan rapora göre vapur mürettebatı arasında daha
evvel görülen disiplinsiz ve yolsuz hareketler ise Süvari Zeki Aranos
166- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliliği tarafından Kızılay Umumi
Merkez Yüksek Riyasetine yazılan 20 Temmuz 1942 tarih ve 679 (14695) sayılı yazı.
167- Dönemin Türk basınında Dumlupınar gemisinin bu seferi dördüncü sefer olarak bildirilse de aslında bu
beşinci seferdir. Geminin dördüncü seferi ise 7–15 Haziran 1942 tarihleri arasında gerçekleşir. İkdam, 16 Temmuz
1942
168- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliliği tarafından Kızılay Umumi
Merkez Yüksek Riyasetine yazılan 20 Temmuz 1942 tarih ve 679 (14695) sayılı yazı.
169- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliliği tarafından Kızılay Umumi
Merkez Yüksek Riyasetine yazılan 20 Temmuz 1942 tarih ve 679 (14695) sayılı yazı.
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ve İkinci Kaptan Burhanettin Aksungur’un takdire şayan gayretleri sayesinde önlenmiş durumdadır ve mallar tamam olarak teslim
edilmiştir. Dönüş esnasında vapur temizlenirken ortalıkta kalan
yaklaşık 300 kilo kadar fasulye gelecek seferde götürülmek üzere
ayrıca toplanmış durumdadır. Yunan Kızılhaç’ı Dumlupınar’ın dördüncü seferinde yazılı olarak rica ettikleri pamuk, gazlı bez ve ayakkabıların bedeli karşılığında geminin altıncı seferinde getirilmesini
de rica eder. Bu arada geminin uzun zamandan beri temizlenmediği
ve bakımının yapılmadığı, bu sebeple de 9–10 mil yapabilecek kapasitedeki geminin süratinin 6.5 mile kadar düştüğü anlaşılır.
Bu arada gemide gönderilen yardım kolileriyle ilgili olarak kolilerde sadece 198 kişinin ismi olmakla beraber toplam koli mevcudunun 472 olduğu ve bu fazla kolilerin üzerlerinde gönderilenlerin
isim ve adresleri bulunmasına ve Kızılay tarafından hediye paketlerini gönderenlerin isim ve adres listeleri gayet ayrıntılı bir şekilde alınmasına ve teslim edilecekleri kimselerin isim ve adresleri
de belli olmasına rağmen kimler tarafından gönderildiğinin tespit
edilemediği Dumlupınar’ın bu seferinde görevli Vasfi Gökçe’nin raporundan anlaşılacaktır.170 Ayrıca geminin bu seferinde götürdüğü
yardım malzemeleri arasında bulunan 47 sandık, 18 patlak kutu ve 2
çuval içerisindeki çeşitli tıbbi malzemeden 47 sandığın Yunanistan’a
gönderilmek üzere Mısır’dan gönderilmiş olduğu anlaşılırken diğer tıbbi malzemenin kaynağı ise belirlenemez.171 Geminin bu seferi esasında Feridun Demokan’ın Yunanistan’da yaşanan trajediyi
dünya kamuoyuna duyurmak amacıyla oynadığı “Büyük Kumar”172
170- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Kızılay Cemiyeti İstanbul
Mümessilliğine gönderilen 22 Eylül 1942 tarih ve 17054/110 sayılı yazı.
171- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından İstanbul Kızılay
Cemiyetine gönderilen 7 Kasım 1942 tarih ve 18 sayılı yazı.
172- Feridun Demokan’ın 1982 yılında ölümünün ardından gazeteci yeğeni Erdoğan Arıpınar tarafından tesadüfen
eski bir bavulda bulunarak ortaya çıkarılan anıları daha sonraki süreçte Türk kamuoyuyla da paylaşılacak tır.
Feridun Demokan’ın Yunanistan’da yaptığı görev, söz konusu bu anıları ve kendisine Yunanistan’da verilen çeşitli
madalya, belge ve berat ailesi tarafından Kızılay Genel Müdürlüğüne hediye edilmiştir ve bütün bu malzemeler
halen KGMA bünyesinde bulunmaktadır.
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çerçevesinde harekete geçmesi anlamında çok farklı bir özelliğe sahiptir çünkü o güne kadar Yunanistan’da görev yapan Kızılhaç’ın iki
yetkilisi aylardan beri bu ülkede bulunmalarına rağmen Alman işgal
kuvvetlerinin baskıları nedeniyle sadece resmi raporlar yazmakla
yetinmekte ve bu ülkede olup bitenleri dünya kamuoyuna en net ve
çarpıcı şekilde gösterecek tek bir fotoğraf bile çekmemektedirler;173
“…Dokuzuncu seferden dönerken ‘büyük bir kumar’ oynamaya karar
verdim. Birbirinin aynı olan iki albümü Kumandan Kremer’in, yardımcısı Üsteğmen Benzen’in ve mihmandarım Kondumas’ın gözleri önünde
kaçıracaktım. Planımı kati olarak yapmıştım. İstanbul’a hareketimiz
akşamı her seferde olduğu gibi başkonsolosa veda etmek ve diplomatik
kuryeyi almak üzere büyükelçilik binasına gittim. Kançilar Ragıp Bigat
ile bir taraftan zarfları kırmızı balmumu ile mühürlerken Başkonsolos
Özkaya ile de Hariciye Vekâleti’ne şifahen bildirmemi istediği bazı hususları konuşuyorduk. Görüşmemizi kasten bir hayli uzattıktan sonra
birden saatime baktım, geç kaldığımızı söyleyerek geri kalan şeyleri daha
rahat görüşmek üzere gemiye beraber gitmemizi rica ettim. Kabul etti.
Evrak çantamı, diplomatik kuryeyi ve aynı renkte ve büyüklükte iki zarf
içindeki albümleri elçiliğin emektar şoförü Niko’ya vererek bunları ön tarafta yanına koymasını söyledim. Niko Türk bayrağı taşıyan arabamızı
o zaman yalnız askeri vasıtaların geçtiği Singrou Bulvarı’ndan yıldırım
süratiyle geçirerek Pire limanında istim üzerinde duran vapura getirdi.
Gemiye girdik, salona geçtik. Kontrol heyeti gelmiş, beni bekliyorlardı.
Başkonsolos ile içeri girince geç kalmamın sebebi anlaşılmıştı.
Dumlupınar’ın orta salonunda 15-16 kişilik, koltukları sabit uzun bir
masa vardı. Valizleri getirip kapıları salona açılan iç içe iki kamarama
yerleştirdiler. Fakat ben diplomatik kurye zarflarını ve mühürlü olup
olmadığı belli olmayan iki zarfla evrak çantamı masanın baş tarafına
koyarken Kumandan Kremer’den geç kaldığım için özür diledim. Kamarotumuz Muzaffer’e kahvelerden sonra masaya likör, konyak, çiko173- KGMA, Feridun Demokan Özel Arşivi, D.1.
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lata, sigara gibi şeyleri bolca getirmesini yavaşça söyledim. Silah endaz
efrat her zamanki gibi geminin içine dağılmış, arama tarama başlamıştı. Yiyip içtikçe tatlılaşan sohbetimiz hep Fransızca cereyan ediyordu.
Müttefiklerin tahkimatına çok güvendikleri Tobruk o günlerde Almanların eline düşmüştü. Başkonsolos Özkaya, Rommel’in bir hafta sonra
Kahire’ye girebileceği, Süveyş kanalı’nı da ele geçirince harbi kolayca bitireceği şeklinde kehanetlerde bulunuyor, salondaki Alman misafirlerin
neşelerine neşe katıyor, bir taraftan da kadehler durmadan kalkıyordu.
İşte biz böyle bir hava içinde iken arada bir zor açılıp sert kapanan,
çakılara benzeyen Alman silah endazları ‘Heil Hitler’ diyerek selamlarını ve arama tekmil haberlerini verip çekiliyorlardı. Sıra benim de
kamaralarıma geldi. Askerlerden iki üç tanesi oraya girdi. Valiz ve dolaplardaki elbiselerimin ceplerine kadar saygısızca bir aramadan sonra tekmil haberlerini verip gittiler. Kontrol tamamlanmıştı. Salondaki
hava o kadar yumuşak idiydi ki Kumandan Kremer iki karış ötesinde
masanın üstünde duran evrak çantamla birbirinin içine karışmış büyük
sarı zarflara da bakmak nezaketsizliğinde bulunamadı. Ayağa kalktık.
Vedalaşma ve hayırlı seyahatler dilekler sahnesi de pek samimi görünüyordu. Kumandana gelecek seferde Dantzg’deki ihtiyar annesi için getireceğim kahveyi kabul etmesini şimdiden rica ederek hepsini geminin
çıkış iskelesine kadar uğurladık.
Yarım saat sonra Kaptan Vedat Kocaaslan’ın kumandasındaki
Dumlupınar iki Alman hücumbotunun kılavuzluğuyla torpil hattını geçerek Çanakkale Boğazı’ndan içeriye bir an evvel girmek için tam hızla
yol almaya başladı.
Büyük kumarı oynamış ve kazanmıştım. Kazanmasaydım kopacak
olan kıyameti, Beynelmilel Kızılhaç ile Kızılay’ın isimlerinin karışabileceği rezaleti, anlaşmanın feshedilip yüz binlerce insanın nafakasının kesilmesini düşündükçe tüylerim ürperiyordu. Hele albümlerin içine saklamak mecburiyetinde kaldığım bazı mühim evrakı ellerine geçirecek olan
Almanların bana soluğu ‘Kara Orman’ yakınlarındaki meşhur kamp-
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larında aldıracaklarına hiç şüphe yoktu. Gemimiz ertesi akşam Çanakkale Boğazı’ndan içeri girerken kendimi, anasını özlemiş ve nihayet onu
görünce boynuna atılan bir çocuk gibi hissettim. İki albümden biri bende
kaldı. Diğerini seferden dönüşümden birkaç gün sonra İstanbul’da İstanbul Club’da174 tertiplenen hususi bir öğle yemeğinde İngiliz Albayı
Gibson’a teslim ettim. Colonel (Albay) Gibson Kahire, Ankara, Londra
arasında askeri ve diplomatik kurye idi. Albüm Londra istihbarat Nezareti yoluyla Amerika’ya ulaştırılacaktı. Bu yemekte Vatan gazetesi
başyazarı, Amerika’da da çok tanınmış Ahmet Emin Yalman, İngiltere
Büyükelçiliği mensuplarından De Chastelain175, M. Fox, İngiliz Britanova haber Ajansı Türkiye muhabiri Mc Kintosh vardı.
Kızılay Başkanı R. Tarhan bu işin de mesuliyetini almak istememiş, resimleri kullanmak şeklini de ihtiyatıma bırakmıştı. Ben onuncu
sefere çıkarken resimler Londra’dan Amerika’ya gönderilmişti. Bunlar
milyonlarca bastırıldı ve bir kısmı Life dergisinin 2 Ağustos 1942176 tarihli sayısında iki bütün sayfada yayımlandı. Yunanistan’a yardım için
Amerika’da kurulan Grek War Relief teşkilatı, yaptığı hayır işleri ile
tanınmış sinemacı Spyros Skouras’ın başkanlığında çalışıyordu. Bu resimleri kullanarak para kampanyasına hız veren G. W. R. O zaman 200
milyon dolardan fazla toplamaya muvaffak olmuş ve Türk Kızılay misyonuna ait anlaşma sona erdiği zaman da başka tarafsız memleketlerden Yunanistan’a bu paralarla zahire göndermek imkânlarını bulmuştu.
Türk Kızılay’ı ve Türk halkı namına komşu ve müttefik Yunanistan’a yardım edebilmek için oynamak mecburiyetinde kaldığım büyük
kumarda talihim bana en güzel kâğıdı sağlamıştı. Atina halkı teşek174- Feridun Demokan bu konuyla ilgili olarak anılarında “Bu kulüp binasının yerinde şimdi bu sene açılan
Intercontinental Oteli bulunmaktadır.” ifadesini kullanır.
175- De Chastelain Romanya’ya paraşütle indirilen, Ploesti petrol tesisatının planlarını hazırladıktan sonra küçük
bir uçakla geri kaçırılan, yani meşhur Ploesti bombardımanını hazırlatan petrol mühendisiydi. Mc Kintosh da
Britanova News Agency ismi altında İngiliz Intelligence Service’in kurduğu paravan bir haber ajansının Türkiye
ofislerinin müdürü idi.
176- Feridun Demokan bu tarihi 2 Ağustos 1942 olarak göstermekle beraber Yunanistan’la ilgili bu haber 3
Ağustos 1942 tarihli Life dergisinde yayımlanmıştır ve derginin kapağında General Mac Arthur’un oğluna ait bir
resim bulunmaktadır.
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kürlerini bana şehrin sembolü olan baykuş kabartmalı madalyasını ve
fahri hemşeriliğini vererek ödedi. Yunan Kızılhaç’ı da harpten sonra
Yunanistan’a yaptığım ilk seyahatte merasimle Yunan Kızılhaç nişanını
verdi. Kızılhaç merkezinde yapılan merasimde yeni başkan bana Yunan
milletinin Türk milletine minnetini bildirdiği anda 15 ay çektiğim bütün
eziyetleri unutmuştum.”
Kızılay vasıtasıyla Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk halkının komşu ve dost Yunanistan’a elinden gelen her türlü fedakârlığı göstererek yardım gayretlerinde bulunması ve özellikle Feridun
Demokan’ın Yunanistan’da elde ettiği toplam 120 fotoğrafı ülke dışına çıkartması, ayrıca Kızılay temsilcilerinin insanüstü gayretleri
açlık ve işgalden kıvranan Yunan halkı tarafından da içten duygularla takdir edilir;177
“Ülkemizin çok özel bir dostu; Feridun Demokan
Bu kişinin kim olduğunu size kısaca aktarmaya çalışayım. Yeni
Türkiye’nin kahraman gazetecisi Sayın Feridun Demokan Ankara ve
Sorbonne’da hukuk ve siyaset ekonomisi eğitimleri gördü ve Kızılhaç tarafından yardım malzemelerinin toplanması ve ardından Yunanistan’da
ulaştırılacakları yerlere kadar refakat etmesi için görevlendirildi. Bu kişi
son derece tehlikeli bir hayat yaşamaktan hoşlanan, savaşın en yoğun şekilde yaşandığı denizleri aşarak Yunanistan’daki açlık sorununa çözüm
bulmaya ve Yunanların sıkıntılarını azaltmaya gayret gösteren çok özel
ve önemli birisidir. Esasında bütün bu yaşananlar Feridun Demokan’ın
kişiliğinin ardında gizli hususlardır çünkü o bunları konuşmaktan,
bahsedilmesinden hoşlanmaz ve bütün bunlar onun gerçek amacını ve
özellikle geçen Kasım ayına kadar bütün varlığını ustalıkla gizlediği
asıl amacına ve karakterine de uygun şeyler değildir. Onu en son yıldızlı bir Atina gecesinde oturduğu koltuğunda semayı izlerken gördüğüm
zamandan hatırladığım kadarıyla, kutsal kitap Kur’an’ın kelimeleriyle
aktarmak gerekirse ‘Karşılık beklemeksizin üzerine düşeni yap.’
177- Yunan gazeteci E. Thomopoulos tarafından yapılan görüşmeden aktaran Akropolis, Atina, 20 Temmuz 1942.
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‘Bunda bu kadar büyütecek ne var ki?’ diye soruyor bana ve ekliyor ‘ Eminim ki her Türk tıpkı her Yunan vatandaşının sizin şu anda
içinde bulunduğunuz durumda eğer bir Türk bulunsaydı yapacağı gibi
bu durumda aynı şeyleri yapardı.’ Kırlaşmış şakaklarını ovuştururken
Türk aksanıyla ve o güzel Yunancasıyla ‘Söylediklerime katılmadığını
zannetmiyorum. Her insan böyle bir durumda aynı şekilde davranırdı
ve eğer sana seni memnun edecek ve konuyu daha iyi anlamanı sağlayacak bir şeyler anlatmam gerekirse şunu da söylemeliyim ki Dumlupınar
gemisiyle size getirilmeye başlanan yiyecek yardımlarının Yunanistan’a
ihracı konusunda müsaade ve onay almak üzere Ankara’da Maliye
Bakanlığı’ndaydım. Farklı ülkelere yiyecek maddeleri ihraç edebilmek
için başka pek çok müracaat daha vardı. Konuyla ilgili daire başkanının
yanına gidip Yunanistan’a yapacağımız bu faaliyetin amacını kendisine
anlattığımda hemen yerinden kalkıp yardımcısına ‘ Çabuk ol ve Sayın
Demokan’ın istediği evrakları hazırla. Diğerleri bekleyebilir. O müracaatlar yabancı ülkeler için fakat Yunanistan için olan en acil olanıdır
ve bekletilmeye gelmez.’ dedi. O sorumlu daire başkanının bu sözleri
sarf ederken kullandığı ses tonunu aktarmam imkânsız; ancak sen onun
kullandığı ‘yabancı ülkeler’ ve ‘Yunanistan’ ifadelerinden bu güzel Türk
insanının ne demek istediğini şüphesiz çok daha iyi anlayacaksın.’
Yaptığımız görüşmenin, ülkemizin bu son derece önemli ve özel dostuyla uzun zamandır yapmayı beklediğimiz görüşmenin tamamı aslında bu kadardı, fakat herkesin az ya da çok ortaya koyduğumuz sözlerinden, onun isminden ve bizim için yaptığı işlerden ortaya koyacağı bir
tablo var şimdi önümüzde. Bu birkaç satırla fakir Yunanistan halkının
bu eşsiz insanın önemli çalışmaları karşısında ona olan borcunun gerisini de ödediğimizi zannediyorum.
Her şeyin ötesinde o bizim ülkemize geçen Kasım ayında ve fırtınalı
bir kış gününde Türkiye’den ilk yardım malzemelerini getiren Kurtuluş
gemisine transfer edilmeden önce 15 defa seyahat etmiş bir kişidir. Şu
anda ise onun yolculukları (fırtınalı kış günleri ve Kurtuluş gemisinin
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batması da dâhil) 25, hatta 26’ya ulaşacak ve kendisi de bu ayın sonunda bu yolculuklarının tamamlanmış olacağını ümit etmektedir.
Şu anda 40’lı yaşlarında olan Sayın Demokan ilk gençlik günlerinden beri Yunanistan’a gelip gitmekte ve yaz tatillerini Boğaziçi’nde
veya İstanbul’un serin Prenses Adaları’nda geçirmek yerine bizim sahillerimizde geçirmeyi tercih etmektedir. Son derece özel bir sebeple, yani
koruyucu meleği ve Türkiye’den bizim insanlarımıza ulaştıran yardım
malzemelerinin koruyucusu olarak onun o muazzam aşkı ve sevdası ise
bizim ülkemizden kaynaklanan Yanina’dır. Feridun Demokan’ın annesi babası da Yanina’dan gelmişlerdir ve orada ailesinin bir evi de bulunmaktadır. Atalarının sesi ve ailesinden kalan hatıralar onun ruhunda
ülkemiz ve onun insanları adına değişmez bir sevgi yaratmıştır. Yunan
ordusu tarafından esir alınan ve şansı yaver gitmeyen general babasıyla
annesi kendisine pek çok defa ‘Yunanları sev. Bizi birbirimizden ayıran
bir şeyleri biz hiçbir zaman hissetmedik. Bir gün iki ülkenin insanları
ayrılmaz dostlar olacaklardır.’ demişlerdir.
Bu prensiplerle yetiştirilen Sayın Demokan benin muhteşem bir aşk
ve sevgi olarak isimlendirdiğim üzere özellikle son 8 aylık sürede özel hayatından ve aile hayatından birkaç ay önce evlenmiş olmasına rağmen
Ankara-İstanbul ve İstanbul-Pire arasında seyahat edebilmek, fırtınalar
ve mayınlar gibi tehlikeli tuzaklarıyla tanınan denizleri aşabilmek, bize
Kızılay vasıtasıyla Kızılhaç’ın gönderdiği yardım malzemelerini ulaştırabilmek amacıyla vazgeçmiş durumdadır ve bu hiç de şaşırtıcı değildir.
Onun korkunç tecrübeleriyle ilgili asıl gerçek ise Geçen ocak ayında Kurtuluş gemisinin batması ve Demokan’ın kendisini boğulma tehlikesiyle
karşı karşıya kalarak Çanakkale’nin178 soğuk sularında bulmasıdır ve
o bu görevine Dumlupınar gemisiyle devam ederek ne kadar asil, azimli,
cesur olduğunu göstermiştir. O bu görevine devam ediyor ve uluslararası
anlaşmalar müsaade ettiği sürece de devam edecektir. Şu anda korka178- Yunan gazeteci E. Thomopoulos bu yazısında Kurtuluş gemisinin battığı yeri Çanakkale (Dardanelles) olarak
belirtmesine rağmen gemi Marmara Denizi’nde batmıştır.
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rım ki o burada da belirtildiği tam da Atina Şehir Meclisi tarafından
oybirliğiyle alınan kararla başkentin onur vatandaşı olarak seçilirken
ülkesi tarafından geri çağrılacaktır. Fakat tam da Sayın Demokan’ın
ifade ettiği üzere o sadece görevini yaparken ona olan teşekkür ve minnet
duygularımızı iletmek ise bizim için çok daha büyük bir görevdir.”
Bu haberin tam da Feridun Demokan tarafından Yunanistan’da
açlığın boyutlarını gösteren fotoğrafları kendi hayatını tehlikeye atarak Türkiye’ye kaçırması ve Amerika Birleşik Devletleri’ne ulaştırmasının hemen ardından gelmesi de kayda değer bir husustur. Belki
de Feridun Demokan bu son sefer sonrasında artık Yunanistan’daki
Kızılay özel temsilciliği görevinin sona ereceği düşüncesiyle bu şekilde rahat hareket etmiş olabilir. Akla gelen bir diğer seçenek ise
dünya kamuoyunun Yunanistan’da olup bitenleri kendi gözleriyle
görmesi ve gösterecekleri şiddetli tepki karşısında Alman işgal güçlerinin yumuşayacağı, kamuoyu baskısı karşısında geri adım atacağı
ve böylece ülkeye yardım eli uzanacağı yönündeki beklentiler de olabilir. Yunanistan dışına kaçırılan ve Life dergisinin 3 Ağustos 1942
tarihli sayısında “Gizli; Yayımlanamaz/Yayımlanmayacak” başlığıyla ve “Nazi İşgalinin Hemen Ardından Ölüm ve Açlık Yunanistan’a
Yürüyor” alt başlığıyla verilen haberde insanın tüylerini diken diken
edecek türden fotoğraflar da ilk defa kamuoyunun gözleri önüne serilir.179 Bu fotoğraflardan ilki Atina sokaklarında açlıktan ölmüş bir
kadının feci durumunu gösterirken ikinci fotoğrafta açlıktan perişan
vaziyetteki insanları ve özellikle çocukları yansıtır. Aynı sayfadaki
diğer üç fotoğrafta da aynı şekilde sokaklarda açlıktan hayatını kaybetmiş ve arabalara yüklenmeyi bekleyen insanlarla açlıktan dilenen
ve ölmek üzere olan bir kadın bulunmaktadır. Derginin aynı sayfasındaki diğer 6 fotoğrafta da sokaklarda açlıktan ölmüş ve kamyonların kasalarına atılmış insanların bir deri bir kemik kalmış cesetleri
görülmektedir. İlginç olan nokta ise Life dergisinin bu resimlerle
179- Life, 3 Ağustos 1942.
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ilgili olarak yaptığı açıklamada “Bu resimler sürgündeki Yunanistan Enformasyon Bakanı A. Michalopoulos tarafından toplandı ve
Nisan aynında ilk defa solda gördüğünüz ‘Gizli; Yayımlanamaz/Yayımlanmayacak” başlığıyla ve “Nazi İşgaliyle Birlikte Ölüm ve Açlık
Yunanistan’a Yürüyor.’180 başlığıyla kişisel olarak yayımlanmıştır.
Michalopoulos bu resimleri şimdi tekrar yayımlayabilmemiz için
bize vermiştir. Almanlar Yunanistan’a fatih gibi girmişlerdir ve ülkeyi bir deri bir kemik bıraktıktan sonra Yunanistan gibi fethedilmiş
bir ülkede insanların beslenmeleri gibi bir sorumlulukları olmadığını açıklamışlardır. Associated Press muhabiri Richard G. Mossack
ise Yunanistan’ın son durumunu şu sözlerle ifade etmektedir; ‘Sabun
da olmadığından artık hiç yıkanamayan, kokmuş, pis paçavraların içindeki erkekler, kadınlar ve çocuklar İtalyanların ve Almanların artıklarını topluyorlar. Fakir ve aç insanlar pis evlerinde hareket edemeyecek kadar zayıf, şişmiş ve ağrı sızı içindeki vücutlarıyla yatıyorlar. Aynı şekilde
Atinalılar da şehrin çöplüklerine gidiyorlar. Eğer içlerinden birisi sardalye veya başka bir yiyecek konserve bulacak olursa tıpkı kedilerin yaptığı
gibi dilini teneke kutunun içine sokup bir güzel temizliyor. Hastaneler
açlıktan perişan olmuş üç veya dört hastanın yattığı yataklarla ağzına
kadar dolmuş vaziyettedir. Aynı şekilde şehirdeki morgların bahçeleri de
ağzına kadar çıplak cesetlerle doludur. Kireç bile kullanılmadan 300 cesedin aynı çukura gömüldükleri oluyor. İnsanlar öldüklerinde akrabaları
onun ölümünü resmi yetkililere bildirmeden hemen en yakın bir yere ve
gizlice gömmeyi tercih ediyorlar ve böylece ölen kişiye ait ekmek karnesini de kullanma imkânı buluyorlar. Yunanistan’daki trajedi sadece her
gün sabah sokaklardan toplanan ölü bedenler değildir, ayrıca açlık ve
sokaklarda ölü bedenleri oradan oraya açlıkla sürüklemeye çalışan aç
bedenlerin suçluluk duygusu da söz konusudur. Bu ilkbahar dönemine
kadar Yunanistan’ın bazı bölgelerinde nüfusun %20’lik bir kısmının açlıktan ölmüş olacağı tahmin edilmektedir. Gelecek bahara kadar ise bu
oran %90 ve yaklaşık 6 milyon Yunan vatandaşının ölümü olarak he180- “Famine and Death Ride into Greece at the heels of the Nazi Conquest.

406 Doç. Dr. Ulvi Keser
saplanmaktadır. Bu da şüphesiz bütün Yunanistan’ın ortadan kalkması
anlamına gelmektedir. Yunanlar aç kalacaklarını zaten bekliyorlardı;
ancak Almanlar onların ineklerini öldürdüler ve bu ineklerin ürettiği
sütü Yunanistan’ı işgal eden güçleri için gasp ettiler. Balık avlayamasınlar diye onların kayıklarını, teknelerini de ellerinden aldılar. Arada bir
İsveç, İsviçre, Kanada veya Türkiye’den buğday getiren bir gemi gelecek
olursa da bu buğdayın Almanlara ait olduğunu ileri sürerek buna da el
koyuyorlar. Uluslararası Kızılhaç Örgütü Atina’da yaklaşık 700.000
Atinalıyı kuru gıda, pirinç ve zeytinyağından oluşan bir kâse yiyecekle
beslemeye çalışıyor. Ekmeğin bir dilimi 4 dolar, tereyağı 18, yağ 12, kahve 30, bir parça yumurta 75 sent ve bir çift ayakkabı ise 100 dolardır.
İnsanlar yiyecek bulmak için hırsızlık yapıyorlar veya birbirlerini öldürüyorlar. Kocalar karılarını ve çocuklarını terk ediyorlar. Açlıktan kan
tüküren insanlar kaldırımlarda yatıyorlar. Eğer aniden bir şeyin yere
düşmesiyle ilgili küt bir ses duyulacak olursa herkes biliyor ki birisi açlıktan yere yığılmıştır. Hayatta kalmayı başaranlarda da kımıldayacak
derman kalmamış durumdadır. Orda burada açlığın sebep olduğu kavgalar yine ortaya çıkmaya başladı.” der ve sanki Feridun Demokan’ı ve
onun yaptıklarını görmezden gelir.
Söz konusu Amerikan dergisinin bu sayıda sayfada yayımladığı ilginç ve Türkiye’yi yakından ilgilendiren bir başka haber daha
vardır ve resimlerle süslenmiş olan bu haber Türkiye’de verilen bir
resepsiyonla ilgilidir; ancak bu haber ve resimler Türkiye’nin savaştaki pozisyonuyla ilgili olarak “Hala tarafsız Türkiye’de diplomatlar
içti, dans etti ve şaşırttı.” başlıklı ve son derece iğneleyici bir haber
gibi görünmektedir.181 Habere göre henüz başbakan olmadan hemen önce dönemin Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu tarafından
verilmiş bir resepsiyondur bu ve Alman veya İtalyan diplomatlarını
savaş ortamında böyle bir sosyal faaliyette görmek mümkün değildir. Türkiye’ye ilgili olarak ince ve alaycı eleştirilerin olduğu yazıda
181- Life, 3 Ağustos 1942.

KIZILAY BELGELERİ IŞIĞINDA YUNANİSTAN’DA ÖLÜM, AÇLIK, İŞGAL

407

Türkiye’nin savaşa girmemesi eleştirmekle birlikte savaştan kimin
galip çıkacağını sezen Türkiye’nin yatırımlarını da bu yönde yaptığı şekilde dokundurmalar bulunmakta ve ülkenin savaşın galibi
olarak da ABD’yi gördüğünü belirtmektedir. Yukarıda sözü edilen
Amerikan dergisinin Yunanistan’da yaşananları gözler önüne seren
fotoğraflarla yayınının hemen ardından düşünüldüğü üzere dünya
kamuoyunda büyük bir infial söz konusu olur. Kızılay delegesi Feridun Demokan tarafından hayatını tehlikeye atarak Yunanistan’da
temin edilen ve Yunanların içinde bulunduğu içler acısı durumu
yansıtan fotoğraflar bir anda kamuoyunun ilk gündem maddesi haline gelir.182

f) Dumlupınar gemisinin Altıncı Yunanistan Seferi
Life dergisinde Yunanistan’da neler olup bittiği dünya kamuoyunun gözleri önüne serilirken Dumlupınar gemisinin bir daha sefere
çıkmayacağı yönünde bilgiler de gelmeye başlar;183
“Yunanistan’a Kızılay’ın yolladığı yardım maddelerini götüren Dumlupınar vapurunun bundan böyle sefer yapmayacağı Denizyolları tarafından alakadarlara bildirilmiş ve hatta vapurun yanlarında bulunan
Kızılay işaretleri kaldırılarak yerine normal seferler için Türk bandırası
işaretleri yapılmıştı. Dün Kızılay merkezinden bildirildiği üzere Dumlupınar Yunanistan’a son defa olmak üzere bir sefer daha yapacaktır.
Öğrendiğimize göre Kızılay’ın Denizyolları ile yaptığı kira mukavelesi
henüz sona ermiş değildir ve mukavele ancak önümüzdeki hafta yapılacak olan seferden sonra nihayetlenmiş olacaktır. Hâlbuki Denizyolları
182- Bazı yabancı gazeteler bu durumu “açlık ve umutsuzluk ülkesindeki yamyamlığın hikâyesi” olarak
değerlendirir ve “açlık kurbanlarının yaşadıkları o muazzam mezarlıktan birkaç görüntü” nitelemesi yaparak
Atina’yı yaşayan ölüler kenti olarak adlandırır. Aynı haberde savaş öncesinde ortalama ölüm oranı günde 40 iken
savaşla birlikte bu sayının 500’e çıktığı da aktarılır. Aynı haberin devamında her sekiz kişiden yedisinin sokaklardaki
aşhanelere muhtaç kaldığı, yüz binlerce Yunan çocuğunun tarlalarda çalıştırılmak üzere Almanya’ya gönderildiği,
Türk Kızılay’ının ise Yunanistan’a tuzlanmış balık, fasulye ve meyve gönderdiği; ancak bu yardımları getiren üç
gemiden birinin battığı da kaydedilir. The Evening Independent, 10 Ağustos 1942.
183- Son Posta, 10 Ağustos 1942.

408 Doç. Dr. Ulvi Keser
İdaresi mukavele ahkâmından hariç olarak Dumlupınar’ı iç hatlarda
sefere çıkarmaya karar vermiş ve vapurda lüzumlu hazırlıklar tamamlanmıştır. Bu vaziyet karşısında İstanbul Mümessilliği keyfiyeti Kızılay
Umum Müdürlüğü’ne bildirmiş ve umum müdürlük de bu hususta Münakalat Vekâletiyle temasa geçerek vekâlet vasıtasıyla Denizyolları’na
Dumlupınar’ın tekrar Yunanistan seferine hazırlanması için emir verilmiştir. Önümüzdeki hafta son sefere çıkacak olan Dumlupınar vapuruyla Yunanistan2a zati olan 500’ü mütecaviz koliden başka 2.100 ton
kadar fasulye, fındık, üzüm, balık ve zeytin gönderilecektir.”
Geminin bundan sonraki seferi 22 Ağustos 1942 tarihinde gerçekleşir ve 3180 küfe zeytin, 240 sandık çiroz, 751 sandık sardalye,
120 sandık hamsi, 744 sandık kolyoz, 40000 sandık kuru üzüm,
10286 çuval fındık içi, 4 balya yünlü palto, 1 balya yünlü başörtüsü,
66 çuval muhtelif gıda malzemeleri olmak üzere Türkiye’den Kızılay vasıtasıyla gönderilen yardım malzemeleri Pire limanına boşaltılır.184 Bu dönemde Yunan Kızılhaç’ı tarafından Kızılay’a hediye
edilmiş olan ve Dumlupınar vapuruyla Kızılay delegesi Vasfi Gökçe
tarafından İstanbul gümrüğüne getirilen 7.000 adet boş çuval ise
sorun haline gelir ve bu çuvallarla Yunanistan’a tekrar yardım malzemesi götürüleceğinden bunlarla ilgili olarak Türk Ticaret Bankası
ve nakliyat şirketi tarafından vergi ve harçlarının ödenip ödenmediği de problem yaratır.185 Bunun hemen ardından boş çuvalların
peşine düşen ise United Kingdom Commercial Cooperation isimli
şirket olur ve şirket Yunanistan’a yardım faaliyetlerinde kullanılan
ve Kızılhaç tarafından Kızılay’a teslim edildiği anlaşılan çuvalların
kendilerine teslim edilmesini ister.186 Kızılay İstanbul Mümessili
İ. Cemal Akan ise konuyla ilgili olarak “Bir seneden beri hakikaten
bize teberru suretiyle işbu çuvallar iade edilmiş ise yüz binlerce li184- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Kızılay Cemiyeti İstanbul
Mümessilliğine gönderilen 16 Eylül 1942 tarih ve 9 sayılı resmi yazı.
185- A.g.a.
186- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. United Kingdom Commercial Cooperation şirketi tarafından 23
Kasım 1942 tarihinde yazılan 786/AGP/FT (22216) sayılı yazı
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ralık cemiyetin menfaati Türk Ticaret Bankası ile İngiliz mubayaa
heyeti nam ve hesabına geçtiğini”187 belirtir.
Bu arada Yunanistan’da yaşanılanları dünya kamuoyuna ilk defa
duyuran ve dünya kamuoyunun ilgisini bir anda Yunanistan’a çeken
Kızılay delegesi Feridun Demokan’a Yunan halkının şükran duyguları da farklı şekillerde ulaştırılmaya devam eder. Bunlar arasında
Sakız’dan gönderilen ve Feridun Demokan’ı Atina’ya “onur vatandaşı” yapan telgraf da bulunmaktadır;188
“…Uygarlığın kutsal beşiği ve insanlık anıtı Atina şehri sizi yaptığınız olağanüstü hizmetler nedeniyle onur vatandaşı ilan etmiştir. Açlık
mücadelesi verdikleri, açlıktan kırılıp öldükleri ve daha yeni açılmış çukurlara atıldıkları sırada onlara Kızılay’ın yardım malzemelerini getirerek büyük hizmet ettiğiniz bu insanlar en derin şükran duygularını iletmektedirler. Atina’yı ziyaretiniz dolayısıyla bu mektubumda şahsınızda
sizlere Sakız halkının ve yaptıklarınızı hiçbir zaman unutmayacak olan
adanın fakir insanlarının kalben en derin minnet ve şükran duygularını
iletmek istiyorum. Bir Yunan ve Yunan devletinin bir yetkilisi olarak ellerinizi kalben ve minnet duygularıyla sıkıyorum. Şahsınızda Yunanistan
yeni ve çok değerli bir dost kazanmıştır.”
Aynı günlerde Yunan İstihbarat Servisi’ni yeniden teşkilatlandırmak üzere Washington DC’de bulunan Yunan İstihbarat Bakanı M.
Mihalopulos, Kanada’nın Yunanistan’a ayda 15 bin ton buğday vereceğini açıklar.189 Bu çerçevede Yunanistan’a Batılı ülkeler tarafından
yardım faaliyetleri 8 Ağustos 1942 tarihi itibarıyla daha düzenli ve
sistemli bir şekilde başlar ve ilk olarak gıda malzemeleri yüklü 3 İsveç
gemisi Montreal’den yola çıkar. Bu gemilerin kontrolleri ise İngilizler tarafından Gibraltar’da, Almanlar tarafından da Pire limanına
187- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4 Kızılay Cemiyeti İstanbul Sorumlusu İ. Cemal Akan tarafından 11
Eylül 1942 tarihinde gönderilen 884 (18171) sayılı yazı
188- Sakız adası kilise yetkilisi Elefterios Prokos tarafından Kızılay Özel Temsilcisi Feridun Demokan’a gönderilen
27 Ağustos 1942 tarihli yazı. KGMA. Feridun Demokan Özel Arşivi, D.1
189- İkdam, 26 Temmuz 1942 ve 9 Ağustos 1942, Ulus, 20 Şubat 1942.
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vardıklarında yapılacaktır. Bu gemilerin yola çıkabilmesi için Alman
hükümetinden de gerekli izin alınmıştır. Gemilerin kesinlikle en az
iki veya daha fazla gemiden oluşacak konvoylar şeklinde, daha önceden belirlenen rotayı takip ederek ve üzerlerinde yardım malzemeleri taşıdıklarını gösteren büyük işaretler bulunmasından sonra yola
çıkmaları konusunda son uyarılar da yapılır. Özellikle açık denizlerde faal durumda olan Alman denizatlıları tarafından kimliği belirlenemeyen düşman gemileri olarak kabul edilip vurulmamaları için
bu yardım gemilerinin belirlenen güzergâh ve rotadan ayrılmamaları gerekmektedir.190 Diğer taraftan Yunanistan’a yardım malzemesi
götürürken Alman denizaltıları tarafından yanlışlıkla vurulan böyle bir gemi bulunmamasına rağmen özellikle Akdeniz’de mayınlara
çarpan ve ağır hasar alan veya Amerikan ve İtalyan uçakları tarafından yanlışlıkla vurulan yardım gemileri söz konusudur.191 İsveç Kızılhaç Cemiyeti tarafından Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliğine
yapılan müracaatta Türkiye’den Yunanistan’a yapılan gıda maddeleri sevkıyatının daha seri bir şekilde icrası maksadıyla bu iş için 5 bin
tonluk bir İsveç gemisinin tahsis edildiği, bu konuda İngiltere’nin
de onayının alındığı bildirilerek söz konusu geminin İstanbul ile
Pire arasında sefer yapmaya başlamasına izin verilmesi istenir. Bu 3
gemiye Alman ve İtalyan hükümetleri tarafından serbest geçiş izni
verilir. Bu yardım faaliyetlerine biraz gecikmeli de olsa daha sonra İsveç de katılır ve yiyecek ve sağlık malzemeleri götürecek bir
geminin salimen Yunanistan’a gidebilmesi için harbe katılan ülkelerden de müsaade alınır. Söz konusu geminin Türkiye’den sağlanan yardım malzemelerini de götürmeye başlamasıyla Türkiye’nin
Yunanistan’a sağladığı destek daha da gelişmeye başlar. Söz konusu
yardım gemilerinin Pire limanına varmasının ardından Alman as190- Feridun Cemal Erkin de anılarında Yunanistan’a yardım malzemeleri götürecek Türk gemilerinin yola
çıkmadan önce hangi hazırlık aşamalarından geçtiğini, Alman yetkililerle ve Türkiye’deki Almanya Büyükelçiliği ile
defalarca görüşmeler yapılıp mutabakata varılmasına rağmen savaş döneminin kaçınılmaz değişiklikleri içerisinde
programda devamlı düzenlemeler yapıldığını ve bu faaliyetlerin fedakârlık, hassas bir planlama ve sıkıntı içerisinde
ancak gerçekleşebildiğini anlatır.
191- www. İhr. Org/jhr/v09/v09p-71_Lang. Html.
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kerî yetkilileri tarafından kontrolleri yapılır ve yardım malzemeleri
Uluslararası Kızılhaç Teşkilatının 7 İsviçreli ve 8 İsveçliden oluşan
bir heyeti vasıtasıyla teslim alınır. Yardım malzemelerinin indirilmesi işinde Yunanlarla beraber farklı milletlerden insanlar da görev
alırlar. Geminin boşaltılması ve yardım malzemelerinin teslimi sürecinde Alman işgal güçleri tarafından herhangi bir olumsuz davranış ise sergilenmez. Yardım malzemeleri herhangi bir gümrük veya
vergi ile taşıma ücreti ödenmeden limana çıkarılmalarının ardından
Yunanistan’ın farklı noktalarına derhal sevk edilmeye başlanır. Bu
arada Kaliforniya Üniversitesi’nden Dr. Arthur Parsons tarafından
Yunanistan’daki durumla ilgili olarak Berkeley Kiwanis Club’da
verilen konferansta Türkiye’nin bu ülkeye yaptığı yardımlardan
söz edilerek Kızılay tarafından görevlendirilen Kurtuluş gemisinin
kayalıklara çarparak batması sonrası Yunanistan’ın sıkıntıya düştüğü ifade edilir ve savaşta önce yaklaşık 1.500.000 kişinin yaşadığı
Atina’da muhtemelen bu nüfusun 1/3’ün açlıktan hayatını kaybettiği, geri kalanların ise 700–800.000 kişilik kısmının yardım gemilerine bel bağladığını ve hayatta kalmaya çalıştığı belirtilir.192 Dr. Parsons ayrıca Kurtuluş gemisinin batması sonrasında Yunanistan’daki
Kızılhaç yetkililerinin nispeten daha iyi durumda olan ve Kızılhaç
yardımlarıyla hayatta kalmayı başarabilecek olanlarla yardım edilmemesi halinde ölecek olan daha zayıf düşmüş insanlar arasında yiyecek dağıtımı konusunda ikileme düştüklerini de belirtir. Bu konferansta Dr. Parsons ayrıca Yunanistan’daki Alman girişimlerinin
sitemli ve son derece planlı bir yağma hareketi olduğunu, Almanların Yunanistan’daki bütün sanayi tesisleriyle donanım, altyapı
ve değerli her türlü tesis ve fabrikayla ilgili bilgi sahibi olduklarını,
sözde satın aldıkları her türlü mal ve eşya için Almanya’da hiçbir geçerliliği olmayan işgal paraları verdiklerini, bu paraların Almanlara
maliyetinin ise sadece kâğıt ve mürekkep olduğunu da ifade eder.
192- Berkeley Daily Gazette, 22 Ekim 1942.

412 Doç. Dr. Ulvi Keser
B. 1000 YUNAN ÇOCUĞUN TÜRKİYE’YE
GETİRİLMESİ
Türkiye’nin Yunanistan’a yardım faaliyetleri sadece gıda yardımı ve insani yardım malzemeleriyle sınırlı değildir ve Kurtuluş ve
Dumlupınar vapurlarıyla yapılan yardım faaliyetlerine ilaveten bugünlerde Yunan hükümetinden gelen teklif üzerine en az 1.000 Yunan çocuğun Türkiye’ye getirilmesi kararlaştırılır. Bu konuyla ilgili
bir açıklama bir Yunan politikacı tarafından Lozan’da yapılır; ancak
aynı Yunan yetkilinin ülkesinde yaşanan açlık tehdidini saklamaya
yönelik gayreti ise hiçbir anlam ifade etmez ve son derece de gereksiz bir davranıştır;193
“Yunan hükümetinin esas işi dâhili vaziyeti kuvvetlendirmek ve bilhassa genel açlıkla mücadele etmektir. Atina’da söylendiği gibi günde
açlıktan 2.500 kişi değil, 250 kişi ölmektedir. Her on günde bir, 2.000
ton hububat gönderen Türkiye’nin bu tesirli yardımı özellikle büyük
önem taşımaktadır. Tarafsız iaşe gemilerinin Yunanistan’a gelebilmesi
için hükümet gerek Anglo-Saksonlardan, gerek mihverden garantiler
elde etmeye çalışmaktadır. Yunanistan’dan gelen haberlere göre Atina ve
Pire’de günde açlıktan ölenlerin sayısı 2 bine yaklaşmıştır. Her ay ölen
60 bin kişinin arkasında bunun birkaç misli bünyesinin mukavemeti
çökmüş ve ölümle nişanlanmış insan vardır. Kurtuluş vapurunun kazaya uğraması ve seferlerin arasına fasıla girmesi, yarım milyon insandan
ölümü uzak tutan seddi yıkmıştır. Dumlupınar vapuru 2–3 güne kadar
sefere başlayacağı için sed yeniden kurulmuş olacaktır. Kızılay’ın bakmaya karar verdiği 1.000 Yunan çocuğunun seçilmesine ait hazırlığın
vapurun bu defaki dönüş seferine kadar tamamlanamayacağı, gelecek
sefere kalacağı sanılmaktadır.

193- Vakit, 19 Şubat 1942
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Bu çocuklardan birer ikişerini evlerine alıp hem insanî bir vazife
yapma hem de zavallı Yunan milletine karşı bir cemile göstermeye hazırlananlar vardır. Çocukların 13 ila 16 arasında seçilmesinin sebebi,
bu yaştaki çocukların süratli bir neşvünema geçirmesi ve gıdasızlığın
sadmesini en şiddetli bir şekilde duymasıdır. Miktarın ileride artırılması
ihtimal dâhilindedir. Cenubi Afrika da birkaç bin Yunan çocuğunu alıp
bakmayı teklif etmiştir. Bir İsveç vapuru, Filistin ile Yunanistan arasında yiyecek taşımaya başlamıştır.”
Esasında burada değinilmesi gereken bir başka husus daha vardır. Özellikle Yunanistan dışında yaşayan veya sürgünde olan Yunan yetkililerin ülkede olup bitenleri zaman zaman hafife almaları
veya bunları sıradan olaylarmış gibi göstermelerinin nedenini anlamak da son derece güçtür. Yukarıda verilen açıklamayı yapan Yunan
yetkilinin daha önce de belirtildiği üzere önce “Atina’da söylendiği
gibi günde açlıktan 2.500 kişi değil, 250 kişi ölmektedir.” demesi ve ardından da “Yunanistan’dan gelen haberlere göre Atina ve Pire’de günde
açlıktan ölenlerin sayısı 2.000’e yaklaşmıştır. Her ay ölen 60 bin kişinin
arkasında bunun birkaç misli bünyesinin mukavemeti çökmüş ve ölümle
nişanlanmış insan vardır.” sözleriyle birbiriyle uymayan tutarsız açıklamalardır. Yetersiz beslenme ve açlıktan en çok etkilenen Yunan
çocukların Türkiye’ye getirilmesi konusunda Türkiye’den yardım
teklifi ilk olarak Yunanistan Sağlık Bakanı K. Logotetopoulos’un 10
Şubat 1942 tarihinde Pire Başkonsolosluğu’na yaptığı yazılı müracaatla gelir;194
“…6–13 yaşındaki çocukları kabul ve bunların nakilleriyle
İstanbul’da oturan aileler nezdinde misafir kalmalarının teshili hakkında Yunan Hükümetinin hararetli ricasını hükümetinize bildirmeğe
tavassut eylemenizi rica ederim. Çocuk rakamının hükümetinizce tespitini rica ediyoruz. Devletimizin geçirmekte olduğu gıda zorlukları malumunuz olduğundan işbu meseleye hususi ilgi atfedeceğinize eminim.”
194- BCA.030.10.178.227.11.

414 Doç. Dr. Ulvi Keser
Prensip olarak Türkiye tarafından da kabul edilen ve İstanbul’a
getirilmeleri planlanan ve sayısı Türk hükümeti tarafından tespit
edilecek olan ve İstanbul’da kendi akrabaları yanında misafir edilecek çocuklarla ilgili olarak Türk Dışişleri Bakanlığı’nın düşündüğü çocuk sayısı ise 1.000 olur ve hükümete de bu şekilde bir öneri
götürülür. Dışişleri Bakanlığı’nın bu teklifi daha sonra Başbakanlık
tarafından da kabul görür ve onaylanır. Bazı Türk gazetelerinde ise
getirilecek Yunan çocukların sayısı 2.000 olarak belirtilir.195 Dışişleri Bakanlığı tarafından teklif edilen ve Başbakanlık tarafından da
derhal kabul edilen 1.000 Yunan çocuğunun Türkiye’ye getirilmesi
konusuyla ilgili olarak derhal çalışmalara başlanır ve hemen arkasından bu çocukların Pire’den Türkiye’ye getirilmeleri için Ulaştırma
Bakanlığı tarafından bir de vapur tahsis edilmesi kararlaştırılır;196
“1- Pire’den 1000 kadar Yunan çocuğun İstanbul’a nakli için bir yolcu vapuru tahsisi hakkında Sıhhîye Vekâleti kanalıyla telakki olunan
yüksek emirleriniz üzerine derhal tetkikata girişerek bu husustaki kanaat ve mütalaamı arz ediyorum. Devlet Demiryollarının emrinde yabancı
sulara ve uzak seferlere tahsis olunabilecek cem’an 9 adet yolcu gemisi
vardır. Bunlardan:
A– İzmir hattına iki adet (İzmir ve Cumhuriyet) gemisi çalıştırılmakta ve fakat malum olan İzmir’in yük ve yolcu kesafetiyle Çanakkale
ve Gelibolu mıntıkasındaki kıtaatın İstanbul ve İzmir’le mühim olan
münakalesi bakımından bu iki vapur da kifayet etmediğinden, ayrıca
şilepler ve küçük yolcu gemileri zuhurat postası olarak gönderilmek suretiyle bu sıkışıklığı tahfife çalışılmaktadır.
B– Karadeniz hattında serseri mayın tehlikesinden dolayı gece seferleri yasak edilmiş bulunduğundan altı gemi (Ege, Tarı, Tırhan, Karadeniz, Aksu) ile haftada güç hal iki sefer yapılabilmekte ve fakat bu
sahildeki ticaret kaynağı ve nüfus kesafeti fazla olan birçok şehir ve ka195- Cumhuriyet, 3 Nisan 1942.
196- BCA.030.10.178.227.11.
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sabalarımızın İstanbul’la ve birbirleriyle olan muvasala ve münakale
ihtiyaçlarını karşılamakta çok zorluk çekilmekte ve yine bu hatta da ayrıca zuhurat şilep postaları gönderilmek zarureti hâsıl olmaktadır.
C- Dört gemi (Ankara, Güneysu, Kadeş, Erzurum) tamirde olup
bunlardan ancak Ankara vapurunun bir ay sonra tamirden çıkabileceği
muhtemel olup bu geminin de seferde bulunup da muayene, havuz veya
tamir sırası gelmiş olan diğer gemilerle değiştirilmesi mecburiyeti hâsıl
olacaktır.
D– Dokuz gemiden geriye kalan bir tek (Etrüsk) gemisi Millî Müdafaa emrinde daimi hastane gemisi olarak bulunmakta olduğundan
muvakkaten vekâletim emrinden çıkmış bulunmaktadır.
2- Yukarıda arz ettiğim sebepler dolayısıyla Pire-İstanbul seferine
verilebilecek elde ihtiyat büyük yolcu gemisi bulunmamaktadır. Fakat
Kızılay Kurumu namına Yunanistan’a yiyecek götürmeğe tahsis edilmiş
bulunan Dumlupınar adındaki gemimiz evvelce yolcu gemisi olarak yapılmış ve sonradan şilebe çevrilmiş bir gemidir. Bu geminin kıç tarafında birkaç kamarası ve bir de salonu bulunduğu gibi geminin tertibatı
gladoralı olduğundan idare ambarlarında mevcut olan ranza ve temiz
yataklar tertip ve tanzim edilmek suretiyle çocukları rahat ve müreffeh
bir halde taşımak imkânı mevcuttur.
Esasen Dumlupınar’ın bundan evvelki seferinde mezkûr çocukların
getirilmesi bahis mevzuu edilmiş olduğundan arz ettiğim bu hazırlıklar
kısmen yapılmış bulunmaktadır.
Her şeye rağmen bir büyük yolcu gemisi gönderildiği takdirde esasen en büyük yolcu gemimizin 1. ve 2. sınıf olarak 200 kişilik kamarası
mevcut olduğundan yine mütebaki çocuklar ambarların gladoralarına
yapılacak ranza ve yataklarda seyahat etmek mecburiyetinde kalacak
veya bu gemiye 1000 çocuğun nakli için dört veya beş sefer yaptırılmak
ciheti hâsıl olacaktır ki bu ikinci şık hem pahalıya mal olacak ve aynı zamanda geminin uzun müddet seferden alıkonulmasına intaç edecektir.

416 Doç. Dr. Ulvi Keser
Bu maruzatım karşısında yüksek müsaadelerinize iktiram ettiği takdirde çocukların her türlü istirahat ve refahları temin edilmek şartıyla
Dumlupınar vapurumuzun bu nakliyata tahsis edilmesini arz etmekle
beraber büyük bir yolcu vapurunun tahsisi hakkında yüksek emirleriniz teyit edildiği takdirde Karadeniz seferlerinden birinin tatil edilmesi
suretiyle bu hizmete derhal bir yolcu vapurunun verilebileceğini üstün
saygılarımla arz ederim.”
Bu arada derhal devreye giren Kızılay Genel Müdürlüğü de
Dumlupınar vapuruyla getirilmesi planlanan bu çocuklar için ilk
etapta 1.000 battaniye, 500 yastık, 650 kaşık, 1.000 çatal, 1.000 tabak, 20 yemek kovası, 2 büyük semaver, 50 kilo süt tozu hazırlanması, biri altta ve biri de üstte olmak üzere iki çocuğa bir battaniye, birer yastık ve bazı eşyalar temin edilmesi yoluna gider.197 İki ülke arasında varılacak mutabakatın ardından vakit kaybetmek istemeyen
Kızılay yetkilileri böylece altyapı çalışmalarını da ilk etapta 1.000
Yunan çocuğu üzerine yapmaya başlar. Bunun hemen ardından getirilecek çocukların ne şekilde, nasıl getirilecekleri, nerede ve nasıl
barındırılacakları ve karşılaşılabilecek muhtemel problemler konusunda bir proje geliştirilir “Yunanistan’ın açlık mıntıkalarından
getirilmesi düşünülen çocukların sevk, yerleştirme ve beslenmeleri
için alınması lazım gelen kararları kolaylaştırmak ve muhtelif Vekâlet ve müesseselere ait işler arasında insicamı temin etmek üzere aşağıdaki noktaların tespit edilmesine lüzum görülmüştür” denilerek
bir dizi tedbir uygulamaya konulur;198
“ 1 – Getirilecek çocukların adedi, daha ziyade kıtlığın hüküm sürdüğü Atina ve Pire mıntıkaları sakinlerinden olmak üzere 1000 kişi
olarak tayin edilmiştir. Çocukların 7–13 yaş arasında olanlardan seçilmesi lazımdır. Daha küçük ve daha büyük yaştakilerin getirilmemesine
çalışılacaktır.
197- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından İstanbul Depo
Mümessilliğine gönderilen 16 Şubat 1942 tarih ve 2893 sayılı telgraf.
198- BCA.030.10.178.227.11.

KIZILAY BELGELERİ IŞIĞINDA YUNANİSTAN’DA ÖLÜM, AÇLIK, İŞGAL

417

2 – Bu çocuklardan mutavassıt derecede zayıf ve kıtlık tesiriyle fizyolojik sefalete duçar bulunmuş olanları bittabi kabul edilecekse de had ve
müzmin hastalıklara musap olanları veya normal gıda almak suretiyle
kuvvet kesp etmesi ümit ve imkânı olmayan pek ziyade kuvvet inhitatına
duçar bulunanları alınmayacaktır.
3 – Hariciye Vekâleti işgal kuvvetleri makamları ve mahalli idare
vasıtasıyla icap eden teşebbüslerde bulunarak yukarıdaki şartları haiz
çocukların seçilerek hazır bulundurulmalarını temin edecektir.
4 – Memlekete gelecek her çocuğun ayrı ayrı ve bir sıra numarasını
havi birer fişi bulunacak ve bu fişlerde çocuğun ismi, aile ismi, yaşı, cinsiyeti ve gayet sarih adresi Fransızca ve Yunanca yazılmış bulunacaktır.
Ayrıca çocuğun had ve müzmin hastalıklardan salim olduğu da tasdik
edilmiş bulunmalıdır. İmkânı olursa çocukların bir fotoğrafının da fişe
yapıştırılmış olması muvafık olur.
Her kafilede sevk edilecek çocuklara ait fişler ile bu kafiledekileri
ihtiva eden ve yalnız numara ve isim ve soyadlarını havi Fransızca bir
listenin sevke tahsis edilen vapurdaki alakadar memura tevdii mecburidir. Bundan başka çocukların her birisi boyunlarından bir kurdele ile
bağlı ve gayet okunaklı surette fişinde ve listedeki sıra numarasını havi
bir kartonu taşıyacaktır.
5 – Her kafilede sevki takarrür eden çocukların adedi taayyün ederek Hariciye Vekâleti vasıtasıyla malumat verildikten sonra hareket edecek vapurla sevkleri için iktiza eden hazırlıkların yapılması ve vapurun
Pire’den hareketi günü bunların vapura bindirilmeleri temin olunur. Vapurda bulunacak Kızılay heyeti tarafından çocukların fişleri ve liste ve
boyunlarındaki numara kartonları tetkik ve arada bir yanlışlık mevcut
olmadığı tespit edildikten sonra çocuklar teslim alınır.
Çocuklar vapurdaki sıhhî heyet tarafından muayene edilerek sıhhî
halleri sevklerine müsait olmayanları ve ikinci fıkrada yazılı şartlara
uygun bulunmayanları tefrik ve bunları getiren makama iade olunur.

418 Doç. Dr. Ulvi Keser
Bu suretle iade edilenlerin isimleri listede tespit edilerek mevcuttan düşürülmesi ve fişinin de geri verilmesi lazımdır.
6 – Çocukları getirecek gemi Kızılay Cemiyeti idaresinde bulunacak
ve bunların gemide istirahatleri, iaşeleri bu cemiyetçe temin edilecektir.
Bunun için iktiza eden memurlarla malzemenin hazır bulundurulması
lazımdır. Seyahat esnasında çocukların sıhhî hallerini murakabe etmek
üzere bir mütehassıs tabip, iki hasta bakıcı hemşire ve bir pansör Sıhhat
ve İçtimai Muavenet Vekâleti’nce tesviye olunacaktır. Çocukların gemide bulundukları zaman veya iskân edildikleri yerlerde tabi olacakları
gıda rejimine ve tatbik edilmesi lazım gelen diğer sıhhî tedbirlere ait talimat Sıhhat Vekâleti’nce hazırlanır.
7 – Çocukların sahil şehirlerimizden münasip görülecek olanına
kadar vapurla nakli ve orada bunları tesellüm edecek memurlara fiş ve
listelerle birlikte teslimi suretiyle vapurdaki heyetlerin vazifeleri bitmiş
addedilir. Bunların yerleştirme, besleme ve sair gibi işleri bundan sonra
vardıkları yerlerde tesellüm eden heyetler tarafından ifa edilir.
8 – Çocukların İstanbul ve İzmir’de ve müsait vaziyet hâsıl olursa
daha başka yerlerde veya hepsinin bir mahalde iskânları için münasip
yerlerin bulunmasına ait iktiza eden tetkikat Sıhhat Vekâleti’nce acele
yapılarak buraların ne kadar çocuk istiap edebileceği tayin ve Kızılay
umumi merkezine bildirilir.
Nakle tahsis edilen vapurun her defa seyahatinde yalnız bir mahalle
mahsus çocukları getirmesi icap eder. Yerler bu suretle (...) edince Kızılay
Cemiyeti bu yerleri tesellüm ederek çocukların yerleştirme ve beslenmeleri için lazım gelen vasıta ve eşya ve saire hazırlar ve bunlara bakacak
memurlar tayin olunur. Çocukların her türlü ihtiyacı Kızılay cemiyetince temin olunacak ve bu hususta yapılan masraflar badehu hükümetçe
bu cemiyete tesviye olunacaktır.
Sıhhî kontrolleri Sıhhat Vekâleti ilgili memurları tarafından yapılır.
Yalnız gönüllü olarak bunları eğlendirmek, okutmak ve saire gibi husus-
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ları ile meşgul olmak isteyen aile kadınları, tayin olunan şartlara riayet
etmek kaydıyla ikan yerlerine kabul edilirler.
9 – Üç günden fazla devam etmeyecek veya muhiti için herhangi bir
tehlikeyi mucip olmayacak hastalık vakalarında çocuklar bulundukları
yerlerde ayrılacak revirde tedavi edilirler. Bundan fazla süren veya sirayeti ihtimali olan hastalıkların tedavisi şehir hastanelerinde yapılır.
Bu takdirde hastalar müessese idare amirinin bir tezkeresi ile hastaneye
sevk edilmeli ve çocuğun fişine de işaret olunmalıdır.
10 – Her iskân yerinde çocukların sevk ve tesellümünde tertip edilmiş
olan fiş ve listelerdeki tafsilatı havi bir protokol defteri tutulması mecburidir. Hastalık veya vefat gibi hadiseler muntazaman kayıt olunur.
Vefat vukuunda ölünün fişine icap eden tafsilat ve ölümün sebebi ve
buna ait tabip raporu sureti Fransızca olarak kaydedilmek suretiyle ve
Kızılay Umumi Merkezi vasıtasıyla Hariciye Vekâleti’ne tevdi olunur.
Vekâletçe keyfiyet çocuğun ailesine bildirilmek üzere bu fiş icap eden
makama gönderilir.
Ölenlerin defni merasimi ve buna taalluk eden sair hususlar mensup
oldukları dinin icabatına göre yapılmak lazımdır.
11–İskân yerlerinin temizliğine, muntazaman havalandırılmasına
ve çocukların istirahatlarına müteallik olan hususlara son derece itina
edileceği gibi bunların münasip zamanlarda ve icap eden murakabe
tertibatı alınmak ve nezaret altında bulundurmak suretiyle tenezzühler yapmalarına da müsaade olunur. Çocukların münasip bir şekilde ve
yeknesak olarak giydirilmesi tavsiyeye şayandır. Erkek ve kız çocukların
ayrı ayrı yerlerde yatırılmaları dikkat nazara alınmalıdır.
Çocuklar gündüz ve gece nöbetçi memurlar vasıtasıyla daima nezaret altında bulundurulmalı ve muayyen tenezzüh zamanları veya sair
suretle ve idarece tayin edilecek şekiller haricinde katiyen bulundukları
müessese haricine çıkmalarına müsaade edilmemelidir. Çocukların aileleri ile muhabereleri için icap eden kolaylıklar gösterilir.
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12 – İskân yerlerindeki en büyük idare amirleri çocukların umumi
vaziyetleriyle alakadar olarak talep edilecek hususlara her türlü kolaylık
gösterilmelidir.
13 – Kızılay merkezi umumisi reisliği her ay nihayetinde Başvekâlete tevdi edeceği bir raporla çocukların durumlarını ve icap eden ve
sair malumatı bildirir. Bu raporların birer suretleri Hariciye ve Sıhhat
Vekâletleri’ne tevdi olunur.
14 – Hükümetçe verilecek karar üzerine çocukların memleketlerine
iadeleri, bunların celpleri hakkındaki aynı şartlara tabi olarak yapılır ve bunların temiz ve münasip bir şekilde giyimli olarak kafile kafile sevkleri temin ve fişleri ve listeleri ile beraber bunları gelirken teslim
etmiş olan makama tevdi olunur. Tanzim olunacak üç kıt’a tesellüm
makbuzları vapurdaki Kızılay memuru ve muvasalat mahallindeki
alakadar memurla birlikte imza edilerek bunlardan bir nüshası Yunan
memuruna bırakılır. Diğerlerinden bir tanesi Hariciye Vekâleti’ne verilmek lazım gelip üçüncü nüsha Kızılay umumi merkezinde iskân müesseseleri protokol defterleri ve sair buna müteferri evrak ve vesikalarla
birlikte hıfzedilir.”
Dumlupınar gemisiyle Yunanistan’a yardım götürmekte olan Kızılay delegesi Saim İ. Umar ise yaşları itibarıyla 1.000 kadar küçük
çocuğun yolcu nakline tahsis edilen –muhtemelen Dumlupınar gemisi olacaktır.- gemideki sınırlı sayıdaki birinci ve ikinci sınıf kamara ve salonlarda 3–4 defada dahi olsa taşınmalarının hava şartları,
geminin imkân ve kabiliyeti, çocukların yaşları ve içinde bulundukları sağlık şartları ve fizik güçleri gibi pek çok sebeple mümkün olmadığını belirtir,199
“…Vapurun Pire’de hamulesini boşalttıktan sonra serbest kalacak
olan ambarlarından istifade keyfiyetine gelince, bu işin birkaç bakımdan zorluklarını aşağıda sırasıyla bildiriyorum;
199- KGMA. K. No. 2660, D. No. 1945–1953/9–4. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti tarafından Kızılay
Cemiyeti Umumi merkezi Başkanlığına gönderilen 3 Mart 1942 tarih ve 4592 (4388) sayılı yazı.
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I- Mevsim meselesi: Çok fırtınalı olan Ege Denizi, yalpası pek fazla
olduğu vapur zabitlerince de itiraf edilen bu eski şilepte şahsi şuurlarıyla
kendilerini idare edemeyecek sinde bulunan çocuklar için ilkbahar mevsimi seyahate müsait değildir.
1923 senesinde Muhtelit Mübadele Komisyonu delegesi sıfatıyla
Karadeniz sahil şehirlerimizle Yunanistan’ın limanları arasında bu
kabil nakliyatı idare etmiş ve birçok tecrübeler görmüş olmaklığım dolayısıyla gerek mevsim ve gerek bu nakliyat için alındığı ve alınacağı
ilgili makamlarca bildirilen tedbirleri nakıs ve illetli görüyorum. Filhakika bu kabil nakliyata tahsis edilen 6.000 tonluk büyük Yunan şilepleri sureti katiyyede bu işlere hasredilmiş ve ambarlarda bu işler için
üçer katlı daimi ranzalar inşa ettirilmiş ve geniş ve yatık merdivenlerle
15 metre derinlikteki ambar dibi ile güverte arasında sağlam irtibatlar tesis edilmişti ve seyahat mevsimi de daima Mayıs ortası ile Eylül
sonu arasına hasredilmişti ve nakledilen çocuklara ana, baba, akraba,
dost, komşu köy papazı vesaire de terfik edilmişti. Ayrıca doktorlar,
hastabakıcılar ve hususi yardımcılar da vardı. Güvertelerde müteaddit lavabolar ihdas edilmişti. Gıdalanma işleri de hususi teşekküllere
verilmişti.
II- Vapurun güvertedeki işaretleri yüksek reisliğinizce malum olduğu
veçhile hususi bir mahiyeti olan vapurumuzun güvertesinde ambar kapakları üzerinde cemiyetimizin farik alametini taşıyan muşamba örtüler vardır. Çanakkale’den Pire’ye ve Pire’den Çanakkale’ye kadar olan
açık denizlerde bu işaretlerin muhafazası ve geceleri kuvvetli elektrik ziaları ile aydınlatılması en önemli bir vazifemizdir. Sık sık vapurumuzun
üzerinden uçan askeri tayyarelere karşı ancak bu işaretlerle kendimizi
koruyabilmemiz kabildir.
İçerlerine canlı mahlûk konacak bu ambarların başka teneffüs ve zia
vasıtası olmaması yüzünden ve içeridekileri havasızlığa mahkûm etmek
veyahut gece ve gündüz ani tayyare ziyaretlerine karşı işaretlerimizi göstermemek ve bunun neticesi olarak bir yanlışlığa uğramak ihtimali veya
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nizam harici hareketten dolayı alakadarların itabına uğramak tehlikesi
vardır.
III- Ambarlarda yapılacak teşkilat memleketimizden hareketinde
gıda maddeleri nakline tahsis edilen ve o şekilde hazırlanan ve dökme
halinde erzakın vapur yalpalarında bir tarafa toplanıp muvazeneyi
bozmasına mani olacak bir şekilde yapılacak bölmelerin avdette büyük
miktarda insan ve çocuk nakline tahsisi halinde kısa ve hesabı verilen
mühletler arasında bütün bu inşaatı Pire limanında bozarak yukarıda
arz ettiğim şekle ifrağ eylemek gerek malzeme, gerek ustalık gerekse zaman noktasından çok müşküldür.
IV- Can kurtarma işi: -Vapurun herhangi bir kaza ile karşılaşması
ihtimali karşısında tecrübe ile görülmüştür.- ayrı ayrı yardım ve bakıma
muhtaç sinlerde bulunan bu yolcularla çok yakından meşgul olmak büyük bir nefis feragati, vicdan işi ve nihayet itidal ve terbiye meselesidir.
Vapurdaki kurtarma cihazlarını birer birer tetkik ettim. Üzerlerindeki
rakamlara göre beheri 50 kişi istiap etmesi gereken 4 büyük kayıktan
başka 2 küçük kayık ve içi boş iki bidonun üzerine raptedilen ahşap kafesten ibaret 6 sal mevcuttur. Tehlike zuhurunda denize atılacak olan
bu salların kenarlarında mevcut kenevirden örülme halkalara yapışmak
suretiyle deniz içinde ilk gelecek imdada intizar icap etmekte imiş.
Binaenaleyh yukarıda izah eylediğim şartlar dâhilinde ve henüz deniz fırtınalarının sükûnet bulmadığı bir mevsimde çocuk nakliyatının
çok mesuliyetli bir iş olacağı kanaatindeyim.”
Aynı konuyla ilgili olarak Dumlupınar gemisinin ikinci seferi sırasında200 Beynelmilel Kızılhaç Teşkilatı yetkilileriyle görüşmeler
yapan Saim İ. Umar Atina ve Pire’de açlık tehlikesi altındaki çocukların İngiltere, İsviçre ve Mısır’a sevk edilmeleri konusunda ortalıkta bazı dedikoduların dolaştığını belirterek son durumu öğrenmek
200- Dönemin gazetelerine yansıyan haberlerde de 1000 Yunan çocuğunu Yunanistan’dan getirmek üzere
Dumlupınar vapurunun tahsil edileceği ve geminin bu ilk seferinde çocukları Türkiye’ye getirmeye başlayacağının
yazılması üzerine yapılan açıklamada böyle bir durumun söz konusu olmadığı ve ç.ocukların ancak ikinci seferde
getirilmeye başlanılacağı belirtilir. Son Posta ve Akşam, 20 Şubat 1942.
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ister ve Yunan çocuklarla ilgili olarak Cenevre’den özel bir heyetin
geleceğini, çocukların nakledilmesi işinin de ayrı vapurlarla yapılacağını öğrenir.201 Bu arada Yunanistan’dan getirilecek 1.000 Yunan
çocuğuyla ilgili olarak ülkede de heyecanlı bir bekleyiş hâkimdir;202
“Şehrimizde Baltalimanı’ndaki Balıkçılık Enstitüsü binası tamir görüyor, binaya yeni ilaveler yapılıyor. Yunanistan’dan memleketimize getirilmesi kararlaştırılan 1.000 Yunan çocuğunun barındırılmaları için
İstanbul’da, Boğaziçi’nde Baltalimanı’nda büyük bir bina bulunduğunu yazmıştık. Eski Balıkçılık Enstitüsü olan bu binanın tamirine başlanmıştır. Çocuklarının her türlü istirahatlarının temini için sıhhi tesisat ve bu arada banyo daireleri, yatak ve istirahat odaları, çamaşırhane
yapılmaktadır. 9 ila 13 yaş arasında kız ve erkeklerden mürekkep olan
Yunan çocukları kendilerine mahsus olan bu çocuk yuvasında mürebbiyelerin daimi nezareti altında bulunacaklardır. Bu çocuklardan manevi
evlat edinmek isteyen veya harp sonuna kadar bakmak arzu edenlerin
talepleri reddedilecektir.
Dünyanın siyasi manzarası düzelinceye kadar Yunan çocukları
Kızılay’ın muhafazası altında memleketimizin misafiri olarak kalacaklardır. Baltalimanı’ndaki binanın tamiri işinin bir an önce bitmesi
için hızla çalışılmaktadır. Tahminlere göre bina temmuz başında hazır
olabilecektir. Evvelce çocukların bir kısmının İzmir’de, bir kısmın da
İstanbul’da barındırılmaları düşünülüyordu. Baltalimanı’ndaki bina
ihtiyaca yeter görülerek İzmir’de de yer aranılmasından vazgeçilmiştir.
Yunan Kızılhaç’ı tarafından seçilmiş olan 1.000 Yunan çocuğu yuvalarının tamiri biter bitmez Kızılay tarafından Kızılhaç’tan teslim alınacak
ve Dumlupınar vapuruyla İstanbul’a getirileceklerdir.”
Dumlupınar gemisinin üçüncü seferi sırasında da aynı konuyla
ile ilgili görüşmeler yapan Kızılay delegeleri Saim İ. Umar ve Feridun
201- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Yunanistan’a Yardım Heyeti delegesi Saim İ. Umar tarafından
Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 8 Nisan 1942 tarih ve 9 (7272) sayılı yazı.
202- Son Posta, 27 Nisan 1942.
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Demokan, Yunan Kızılhaç Teşkilatı’nın “bu çok âlicenap hareketi
şükran ve minnetle karşılamakla beraber bu işin çocukları mahallinde iaşe şeklinin”203 daha uygun olacağı yönündeki düşüncelerini
alır ve bu doğrultudaki mektup ve raporlarını da Türkiye’ye getirir.
Yunanistan’dan Türkiye’ye 1.000 Yunan çocuğunun getirilmesi konusunda çalışmalar devam ederken bu konuyla ilgili olarak aynı günlerde devreye giren bir başka kuruluş ise İstanbul’da yaşayan Yunan
vatandaşlarıyla Yunan asıllıların faaliyet gösterdiği İstanbul Ellen
Birliği olur; ancak söz konusu kuruluşun vaat ettikleriyle yaptıkları
arasında son derece büyük farklılıklar vardır ve yaptıkları son açıklamada da “Yunanistan’dan getirilmesi mutasavver bulunan 1000
çocuğun adalardaki itamhanelere yerleştirilmesi için yapılacak hazırlıkların ve orada iskân edildiği zaman bunların ihtiyacatına müteallik noksanların itmami hususunda birliğimizin ne dereceye kadar
iştirak edilebileceğini muktezamın ve âlicenap hislerinize tercüman
olan 7 Mart 1942 gün ve 219 sayılı yüksek yazınız birliğimizin son
celsesinde okundu ve göstermiş olduğunuz insaniyetperver büyük
alakadan dolayı son derece mütehassıs olan Ellen Birliği bu vesile ile
sonsuz teşekkürlerini arza vazife bildiği gibi bilhassa hali hazırı fevkalade dolayısıyla varidatı maalesef ancak güçlükle müstacel ve mübrem masraflarını kapatabilmekte olan birliğimiz bu yardım hususunda şimdilik 500 iç çamaşırı, 100 hasır şapka ve 100 çift kunduradan
ibaret bir iştirakte bulunabileceğini beyan vesilesiyle sonsuz saygılarımızı sunarız.”204 denilince Kızılay’dan çok sert tepki alır ve Kızılay
Mümessili İ. Cemal Akan imzasıyla Umumi Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen yazıda bu durum “Bir ay mukaddem Yunanistan’dan
getirilecek 1000 çocuğun iskânı hakkında Elen Cemiyeti’nin azaları karyola, yatak, yiyecek gibi birçok yardımlara amade olduklarını
söylemişlerdi. İş ciddiyete girince yan çizmeğe başladıklarından
203- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Yunanistan’a Yardım Heyeti delegesi Saim i. Umar tarafından
Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 7 Mayıs 1942 tarih ve 10 (9362) sayılı yazı.
204- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. İstanbul Ellen Birliği tarafından Kızılay Cemiyeti Yüksek İstanbul
Mümessilliğine gönderilen 22 Mart 1942 tarih ve 1050 sayılı yazı.
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bunların oynak adamlar olduklarını görünce resmi bir mektupla ne
gibi yardımlar yapacakları sorulmuştu. 22 Mart 1942 tarih ve 1050
sayılı ilişik mektup ile cevap verdiklerini, gerek Türk tebaası Rumların ve gerekse Elen Cemiyeti’nden maddi bir menfaat ve yardım
görülemeyeceğini arz eder, saygılar sunarım.”205 denilir. Böylece ilk
günlerde her türlü yardıma hazır olduğunu belirten İstanbul Ellen
Birliği daha sonra bütün vaatlerinden vazgeçer ve birkaç parça giyim
eşyasıyla bu yardım faaliyetlerine sözde destek olacağını açıklar.206
Aynı günlerde Başbakanlık tarafından Yunan çocukların getirilmesi ve barınmaları konusunda bir talimat projesi de hazırlanır ve
ilgili birimlere gönderilir;207
“Yunanistan’ın açlık mıntıkalarından getirilmesi düşünülen çocukların sevk, yerleştirme ve beslenmeleri için alınması lazım gelen kararları kolaylaştırmak ve muhtelif Vekâlet ve müesseselere ait işler arasında
insicamı temin etmek üzere aşağıdaki noktaların tespit edilmesine lüzum görülmüştür.
1- Getirilecek çocukların adedi, daha ziyade kıtlığın hüküm sürdüğü Atina ve Pire mıntıkaları sakinlerinden olmak üzere bin kişi olarak
tayin edilmiştir. Çocukların 7–13 yaş arasında olanlardan seçilmesi lazımdır. Daha küçük ve daha büyük yaşlarındakilerin getirilmemesine
çalışılacaktır.
2- Bu çocuklardan mutavassıt derecede zayıf ve kıtlık tesiriyle fizyolojik sefalete duçar bulunmuş olanları bittabi kabul edilecekse de had ve
müzmin hastalıklara musap olanları veya normal gıda almak suretiyle
kuvvet kesp etmesi ümit ve imkânı olmayan pek ziyade kuvvet inhitatına
duçar bulunanları alınmayacaktır.
205- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Türkiye Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Umumi
Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen 27 Mart 1942 tarihli ve 293 sayılı yazı.
206- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. İstanbul Ellen Birliği tarafından Kızılay Cemiyeti Yüksek İstanbul
Mümessilliğine gönderilen 22 Mart 1942 tarih ve 1050 sayılı yazı.
207- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Başvekâlet Yazı İşleri Dairesi Müdürlüğü tarafından Kızılay Cemiyeti
Genel Merkezi’ne gönderilen 26 Şubat 1942 tarih ve 6–346/826 sayılı resmi yazı.
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3 – Hariciye Vekâleti işgal kuvvetleri makamları ve mahalli idare
vasıtasıyla icap eden teşebbüslerde bulunarak yukarıdaki şartları haiz
çocukların seçilerek hazır bulundurulmalarını temin edecektir.
4 – Memlekete gelecek her çocuğun ayrı ayrı ve bir sıra numarasını
havi birer fişi bulunacak ve bu fişlerde çocuğun ismi, aile ismi, yaşı, cinsiyeti ve gayet sarih adresi Fransızca ve Yunanca yazılmış bulunacaktır.
Ayrıca çocuğun had ve müzmin hastalıklardan salim olduğu da tasdik
edilmiş bulunmalıdır. İmkânı olursa çocukların bir fotoğrafının da fişe
yapıştırılmış olması muvafık olur.
Her kafilede sevk edilecek çocuklara ait fişler ile bu kafiledekileri
ihtiva eden ve yalnız numara ve isim ve soyadlarını havi Fransızca bir
listenin sevke tahsis edilen vapurdaki alakadar memura tevdii mecburidir. Bundan başka çocukların her birisi boyunlarından bir kurdele ile
bağlı ve gayet okunaklı surette fişinde ve listedeki sıra numarasını havi
bir kartonu taşıyacaktır.
5 – Her kafilede sevki takarrür eden çocukların adedi taayyün ederek Hariciye Vekâleti vasıtasıyla malumat verildikten sonra hareket edecek vapurla sevkleri için iktiza eden hazırlıkların yapılması ve vapurun
Pire’den hareketi günü bunların vapura bindirilmeleri temin olunur. Vapurda bulunacak Kızılay heyeti tarafından çocukların fişleri ve liste ve
boyunlarındaki numara kartonları tetkik ve arada bir yanlışlık mevcut
olmadığı tespit edildikten sonra çocuklar teslim alınır.
Çocuklar vapurdaki sıhhî heyet tarafından muayene edilerek sıhhî
halleri sevklerine müsait olmayanları ve ikinci fıkrada yazılı şartlara
uygun bulunmayanları tefrik ve bunları getiren makama iade olunur.
Bu suretle iade edilenlerin isimleri listede tespit edilerek mevcuttan düşürülmesi ve fişinin de geri verilmesi lazımdır.
6 – Çocukları getirecek gemi Kızılay Cemiyeti idaresinde bulunacak
ve bunların gemide istirahatları, iaşeleri bu cemiyetçe temin edilecektir.
Bunun için iktiza eden memurlarla malzemenin hazır bulundurulması
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lazımdır. Seyahat esnasında çocukların sıhhî hallerini murakabe etmek
üzere bir mütehassıs tabip, iki hasta bakıcı hemşire ve bir pansör Sıhhat
ve İçtimai Muavenet Vekâleti’nce tesviye olunacaktır. Çocukların gemide bulundukları zaman veya iskân edildikleri yerlerde tabi olacakları
gıda rejimine ve tatbik edilmesi lazım gelen diğer sıhhî tedbirlere ait talimat Sıhhat Vekâleti’nce hazırlanır.
7 – Çocukların sahil şehirlerimizden münasip görülecek olanına
kadar vapurla nakli ve orada bunları tesellüm edecek memurlara fiş ve
listelerle birlikte teslimi suretiyle vapurdaki heyetlerin vazifeleri bitmiş
addedilir. Bunların yerleştirme, besleme ve sair gibi işleri bundan sonra
vardıkları yerlerde tesellüm eden heyetler tarafından ifa edilir.
8 – Çocukların İstanbul ve İzmir’de ve müsait vaziyet hâsıl olursa
daha başka yerlerde veya hepsinin bir mahalde iskânları için münasip
yerlerin bulunmasına ait iktiza eden tetkikat Sıhhat Vekâleti’nce acele
yapılarak buraların ne kadar çocuk istiap edebileceği tayin ve Kızılay
umumi merkezine bildirilir.
Nakle tahsis edilen vapurun her defa seyahatinde yalnız bir mahalle
mahsus çocukları getirmesi icap eder. Yerler bu suretle (...) edince Kızılay
Cemiyeti bu yerleri tesellüm ederek çocukların yerleştirme ve beslenmeleri için lazım gelen vasıta ve eşya ve saire hazırlar ve bunlara bakacak
memurlar tayin olunur. Çocukların her türlü ihtiyacı Kızılay cemiyetince temin olunacak ve bu hususta yapılan masraflar badehu hükümetçe
bu cemiyete tesviye olunacaktır.
Sıhhî kontrolleri Sıhhat Vekâleti ilgili memurları tarafından yapılır.
Yalnız gönüllü olarak bunları eğlendirmek, okutmak ve saire gibi hususları ile meşgul olmak isteyen aile kadınları, tayin olunan şartlara riayet
etmek kaydıyla ikan yerlerine kabul edilirler.
9- İcraata geçilmezden evvel gelecek her kafiledeki çocukların yerleştirileceği yerler kız ve erkek ayrı olarak tespit edilmiş, icap eden bütün
malzeme ve gıda maddeleri tedarik edilmiş, doktoru ve personeli tayin
ve bunların yerinde hazır olması temin edilmiş bulunmalıdır.
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10 – Her iskân yerinde çocukların sevk ve tesellümünde tertip edilmiş
olan fiş ve listelerdeki tafsilatı havi bir protokol defteri tutulması mecburidir. Hastalık veya vefat gibi hadiseler muntazaman kayıt olunur.
Vefat vukuunda ölünün fişine icap eden tafsilat ve ölümün sebebi ve
buna ait tabip raporu sureti Fransızca olarak kaydedilmek suretiyle ve
Kızılay Umumi Merkezi vasıtasıyla Hariciye Vekâleti’ne tevdi olunur.
Vekâletçe keyfiyet çocuğun ailesine bildirilmek üzere bu fiş icap eden
makama gönderilir.
Ölenlerin defni merasimi ve buna taalluk eden sair hususlar mensup
oldukları dinin icabatına göre yapılmak lazımdır.
11–İskân yerlerinin temizliğine, muntazaman havalandırılmasına
ve çocukların istirahatlarına müteallik olan hususlara son derece itina
edileceği gibi bunların münasip zamanlarda ve icap eden murakabe
tertibatı alınmak ve nezaret altında bulundurmak suretiyle tenezzühler yapmalarına da müsaade olunur. Çocukların münasip bir şekilde ve
yeknesak olarak giydirilmesi tavsiyeye şayandır. Erkek ve kız çocukların
ayrı ayrı yerlerde yatırılmaları dikkat nazara alınmalıdır.
Çocuklar gündüz ve gece nöbetçi memurlar vasıtasıyla daima nezaret altında bulundurulmalı ve muayyen tenezzüh zamanları veya sair
suretle ve idarece tayin edilecek şekiller haricinde katiyen bulundukları
müessese haricine çıkmalarına müsaade edilmemelidir. Çocukların aileleri ile muhabereleri için icap eden kolaylıklar gösterilir.
12 – İskân yerlerindeki en büyük idare amirleri çocukların umumi
vaziyetleriyle alakadar olarak talep edilecek hususlara her türlü kolaylık
gösterilmelidir.
13 – Kızılay merkezi umumisi reisliği her ay nihayetinde Başvekâlete tevdi edeceği bir raporla çocukların durumlarını ve icap eden ve
sair malumatı bildirir. Bu raporların birer suretleri Hariciye ve Sıhhat
Vekâletleri’ne tevdi olunur.
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14- Üç günden fazla devam etmeyecek veya muhiti için herhangi bir
tehlikeyi mucip olmayacak hastalık vakalarında çocuklar bulundukları yerlerde ayrılacak revirlerde tedavi edilirler. Bundan fazla süren veya
sirayeti ihtimali olan hastalıkların tedavisi şehir hastanelerinde yapılır.
Bu takdirde hastalar müessese idare amirinin bir tezkeresi ile hastaneye
sevk edilmeli ve çocuğun fişine de işaret olunmalıdır.
15- Çocuklar hiçbir aile nezdine verilmeyerek münhasıran tespit olunan iskân yerlerinde kalacaklardır.
16- Hükümetçe verilecek karar üzerine çocukların memleketlerine
iadeleri, bunların celpleri hakkındaki aynı şartlara tabi olarak yapılır ve
bunların temiz ve münasip bir şekilde giyimli olarak kafile sevkleri temin
ve fişleri ve listeleri ile beraber bunları gelirken teslim etmiş olan makama tevdi olunur. Tanzim olunacak üç kıt’a tesellüm makbuzları vapurdaki Kızılay memuru ve muvasalat mahallindeki alakadar memurla
birlikte imza edilerek bunlardan bir nüshası Yunan memuruna bırakılır.
Diğerlerinden bir tanesi Hariciye Vekâleti’ne verilmek lazım gelip üçüncü nüsha Kızılay umumi merkezinde iskân müesseseleri protokol defterleri ve sair buna müteferrik evrak ve vesikalarla birlikte hıfzedilir.”
Hariciye, Dâhiliye, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletleri ile Kızılay Umumi Merkezi Reisliğine tebliğ olunmuştur.”
Türkiye’de yaşayan Türk tebaası Rumlar ve Elen Cemiyeti’nden
farklı olarak Türkiye getirilecek bu çocuklar konusunda o kadar
hassas davranmaktadır ki çocukların sağlık sorunlarının çözümü
için alınması gerekli Calcium sandozz, Cebien, Betabion, Adexobine liquide, bira mayası, serum glikoz, kutu serum glikoz, Cardiasol
liquide, deri merhemi, Otalgan, insulin Novo, serum difteri, tablette ultraseptyl, çiçek aşısı ve termofor lastikten oluşan 15 kalem
sağlık malzemesinden Vigantol’un piyasada bulunmaması üzerine
derhal harekete geçilir ve bütün ilaçların çocuklar gelmeden önce
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hazır hale getirilmesine çalışılır.208 İngiltere basını ise Türkiye’nin
Yunanistan’a yaptığı yardımların dışında son olarak 1.000 Yunan
çocuğu Türkiye’ye getirme konusunda çalışmalarda bulunmasıyla
ilgili olarak ‘Türk makamlarının seve seve işbirliği yaptıklarını ve
bütün kolaylıkları gösterdiklerini minnettarlıkla’209 kaydeder. Bunlara ilaveten çocukların getirilmesi için doktor, hemşire, seyyar karyola ve battaniye gönderilmesi konusunda çalışmalar da aralıksız
devam eder.210
Bu arada Pire’den Yunan çocukları İstanbul’a getirmek üzere
Devlet Denizyolları İşletme İdaresi’ne ait Erzurum isimli yolcu gemisinin gönderilmesi kararlaştırılır ve her türlü hazırlığın buna göre
yapılması kararlaştırılır;211
“Yunanistan’dan memleketimize getirilecek fakir Yunan çocukları
için hazırlanmakta olan Baltalimanı’ndaki Damat Ferit Yalısı’nın tamiri 15 Haziran’a kadar ikmal edilecektir. Çocukların bu tarihten bir
müddet sonra limanımızdan hareket edecek olan Erzurum vapuru ile
nakilleri kararlaştırılmıştır. Yalıda barındırılacak Yunan çocuklar için
Kızılay atölyelerinde çamaşır ve diğer lüzumlu eşya diktirilmektedir…”
Söz konusu geminin Yunan çocukları getirmek üzere bu ülkeye
gideceği yönünde karar alındığı sırada Erzurum adlı gemi tamirdedir ve bakım faaliyetleri de ancak 20 Nisan 1942 tarihinde tamamlanacaktır.212 Türkiye tarafından gerek çocukların ilk etapta yerleştirilecekleri yerler konusunda gerekse sağlık altyapısı ve çocukları
getirecek gemi bağlamında hazırlıklar son derece ciddi, titiz ve duyarlı bir şekilde yapılırken aynı şekilde Suriye 1000, Mısır 5000, İs208- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Deposu Direktörlüğü tarafından Kızılay
Umumi Merkezine gönderilen 10 Mart 1942 tarih ve 1648 (5083) sayılı yazı.
209- Ulus, 10 Nisan 1942.
210- İkdam, 22 Şubat 1942
211- Cumhuriyet, 23 Mayıs 1942.
212- KGMA. K. No. 2660, D. No. 1945–1953/9–4. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti tarafından Kızılay
Cemiyeti Umumi Merkezi Reisliğine gönderilen 15 Nisan 1942 tarih ve 87/3156 (7731) sayılı yazı.
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viçre 5000213, İngiltere ise bir miktar Yunan çocuğu tahliye etmek
gayesiyle girişimlerde bulunur; ancak bu ülkelerden de fiili hareket
hiçbir zaman gelmeyecektir214 ve söz konusu bu ülkeler ne çocukların getirilmesi konusunda somut bir adım atarlar ne de çocukların
getirilmesiyle ilgili hazırlıklar yaparlar. Yabancı basın organlarında
ise bu Yunan çocuklarıyla ilgili olarak sadece Mısır’ın adı geçmektedir ve bazı kaynaklar Mısır’ın 20.000 Yunan çocuğunu almak istediğini, fakat geride hala kurtarılmayı bekleyen 1.000.000 çocuk
bulunduğunu yazarlar.215 Bu arada Yunan çocuklara yardım açısından bir başka talep de Kıbrıs adasından gelir ve 1942 Nisan ayında
Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Pan-Elenik Mücadele Kıbrıs Merkez Komitesi de 500 Yunan çocuğunu alabilmek için Kıbrıs Rum Başpiskoposluğu vasıtasıyla müracaatta bulunur;216 ancak adadaki İngiliz
yönetiminin bu duruma pek de sıcak baktığı söylenemez. Nitekim
daha sonraki günlerde Kıbrıs Valiliği Yunanistan’dan veya adalardan kaçarak Türkiye aracılığıyla adaya gelmek isteyenler konusunda
basın-yayın üzerinde sansür uygulanarak bu konunun duyulmasına
da karşı çıkacaktır. Öte yandan Yunan çocuklarının Türkiye’ye getirilmeleri konusunda Ulus gazetesinde bir yazı yayımlayan Sabaheddin Sönmen de çocukların Türkiye’ye getirilerek bahtlanacaklarını
ifade eder;217
“…Yunanistan’ın en talihsiz 1.000 çocuğu yakında yurdumuza gelerek bahtlanıyor. Öyle ya, yurtlarının üstünden alev saçan dev makineler geçti. Ateş yağdıran uçaklar durmadan homurdandı. Bütün harp
boyunca yurtlarının dört bir yanına ateş ve ölüm yağdı ve onlar kurtulabildiler ve yakında Pire’ye yaklaşan Dumlupınar gemisiyle bütün dünya
ortamındaki tek barış ülkesine doğru yola çıkabilecekler. Evet, bunlar
213- Vakit, 21 Şubat 1942
214- Son Posta, Vatan ve Akşam, 21 Şubat 1942. Ayrıca bkz. Ulus, 26 Şubat 1942
215- Pittsburg Post Gazette, 23 Ocak 1942
216- S. R. Sonyel, Settlers, Refugees In Cyprus, Cyprus Turkish Association Publications, London, 1991, s. 21
217- Ulus, 27 Nisan 1942.
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Yunanistan’ın en talihli çocuklarıymış doğrusu. Biraz daha geniş ve etraflı düşünürsek sade Yunanistan’ın değil, yer yer yanan bütün dünyanın en şanslı yavruları imişler. Bugün dünyanın milyonlarca anası bu
çocuklara hasretle bakıyor, milyonlarca çocuk ‘Ah biz de onların arasında olsaydık.’ diye inliyor. Bize gelen Elen çocukları nereden çıkıp nereye
geldiğinizi biliyor musunuz?
Korkunun, harp dehşetinin sarstığı şuurlarıyla veya açlığın kemirip paslandırdığı masum çocuk kafalarıyla belki bugün bu saadetin
tam tadını alamayacaklardır. Belki başlarına konan devlet kuşunun
değerini kavrayamayacaklardır. Fakat yarın olgunlaşan benliklerinde
Boğaziçi’nin Baltalimanı’ndaki hür havasını bütün ömürleri boyunca
minnet ve şükranla anacaklardır.
Yarın tarih sayfalarında İzmir’deki yaralı esir değişimini okurken
bir mert ve asil milletin yüksek insanlık duygularını alkışlarlarken bir
çocukluk hatırasını anmaktan kendilerini alamayacaklardır ve şöyle
mırıldanacaklardır; ‘Bir gün erkek ve insan bir milletin bir gemisi gelip
bizi almıştı. Bizi son dünya harbi cehenneminin ortasından kurtarıp
cennet bir barış ülkesine götürmüştü. İzmir’deki yaralı esirlerin değişiminde ufukta dalgalanan bayrak bizi getiren gemide de dalgalanıyordu.’ Bundan sonra çocukluk hatıralarının en canlı tablosu da gözlerinin
önünde şöyle canlanacaktır; ‘Sonsuz ağaçlıklar arasında büyük ve şirin
bir yapı. Önlerinde Boğaz’ın bin bir şiir dolu denizi. Binanın içindeki
dinlenme ve okuma salonları, sağlık tesisleriyle dolu yatakhane, banyolar, spor salonları ve bütün bu hatıraları silen tek varlık; ay ve yıldız.”

1- Çocukların Barınacağı Yerlerin Ayarlanması
Çocukların nerede barındırılacağı konusunda yapılan hazırlıklar
sonrasında önce İstanbul, Baltalimanı’nda bulunan ve daha önce Balıkçılık Enstitüsü olarak kullanılan bina, bunlara ilaveten Yedikule ve
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Balıklı hastaneleri tahsis edilir.218 Böylece İstanbul’da Yunan çocukları için ilk etapta üç farklı yer bulunmuş olur. İstanbul’daki bu binalara ilaveten daha sonra İzmir, Buca’da da Kültür Lisesi olarak bilinen
bina ile Karşıyaka’da bulunan ve Dilsizler Mektebi olarak adlandırılan219 2 bina daha bulunarak Yunan çocukların barınmaları için hazırlanmaya başlar.220 Ayrıca Kayseri’de de çocukların kalabilecekleri
yer aranır; ancak elverişli bina bulunamaz.221 Çocukların yerleştirilmeleri konusunda ayrıca Heybeliada ve Büyükada’da bulunan Rum
eytamhanelerinden de istifade etmenin yolları araştırılır.222 Heybeliada ve Büyükada’da yurt imkânları konusunda araştırmalar yapmak
üzere 10 Mart 1942 günü adalara giden bir Kızılay heyeti dönüşte
hazırladığı ayrıntılı bir raporu üst makamlara sunar ve bilgi verir;223
“...1- Heybeliada’daki bina harici kâgir, dâhili ahşap, 500 talebeyi
ferah ferah istiap eder, su, mutfak ve çamaşırhaneleri mevcut olduğu, tamire ihtiyacı pek az bulunduğu,
2- Dâhilen bazı ufak tefek sıva ve badana ile kırık camları ve bir yerdeki dam akıntısı takriben 1000 lira ile tamir edilebileceği,
3- Mutfakları fevkalade modern olan işbu bina 1300 talebe istiaba
kâfi geleceği,
4- Her iki mektepte kız ve erkek leyli talebe 200 küsurdur, karyolası
mevcudundan birkaç adet fazladır.
5- Eğer karyola temini imkânı hâsıl olmazsa yer yatağı sermek suretiyle iskân mümkün olacağı,
218- İkdam, 21 Nisan 1942
219- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Emlak ve Eytam Bankası tarafından Kızılay Cemiyeti Umum
Müdürlüğüne gönderilen 15 Nisan 1942 tarihli ve 3336 (7974) sayılı resmi yazı
220- İkdam, 23 Nisan 1942
221- KGMA. K. No. 2660, D. No. 1945–1953/9–4. Kayseri Kızılay Depo memuru Dr. Ferit Kurdoğlu tarafından
Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen 1 Nisan 1942 tarih ve 58 (6738) sayılı yazı.
222- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Türkiye Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Umumi
Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen 11 Mart 1942 tarihli ve 234 sayılı yazı.
223- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Türkiye Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Umumi
Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen 11 Mart 1942 tarihli ve 234 sayılı yazı.
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6- İşbu binalardan birinde heyeti umumiyesini, yani 1000 çocuğu
bir yere toplamak her hususta hizmet ve bütün düşüncelerin daha salim
husule geleceği,
7- Yüksek riyasetinizin bu husustaki düşüncelerinizi bilmediğim için
zaman ve hale göre bu çocukların celbi hakkında maruzatım berveçhi
atidir;
a) Evvela, havalar soğuk gittiğinden Mayıs’tan evvel bunların celp
edilmemesi, çünkü ayrıca soba kurmak derdi de inzimam edeceği,
b) Bunların mümkün olduğu kadar şehirden irtibatları kesilmiş olan
işbu mektepler gibi münferit bir yerde iskânları ati noktasından memleketin ve devletin menfaatine uygun olacağı,
c) Mekteplerde idare ve iaşe işleri kurulmuş bulunduğundan bunları
bizim Kızılay bayrağı altına alarak işbu teşekkülü takviye suretiyle idarenin tanzimi ve imkân dâhilinde parasız gönüllü bakıcılar muhitinden
temin ederek masrafa boğulmadan işin yürütülmesi,
ç) Burada mevcut Elen Cemiyeti ve Rum cemaatinden tesisatın (yatak, karyola, yemek takımı) temini hususunda alakadar rüesasıyla temas ederek temini imkânını aramak,
d) Eğer yeni tesisat kurmak teşkilatın bütün idare ve iaşe işlerini
cemiyetimiz veya hükümetimiz deruhte edecek olursa 1000 çocuk için
yevmi masraf birer lira ise muadili miktarda da para ile tutulacak iş
adamlarına ödemek zarureti karşısında kalınacağı,
e) Bugün Vali Bey Lütfü Kırdar’ın daveti üzerine İstanbul Sıhhiye
Müdürü Dr. Bay Şuayip ile gidip bu binalar hakkındaki tetkikatımı
izah ettiğimi,
f) Kendileri Sıhhiye Müsteşarı Dr. Bay Asım ile görüştüklerini ve
devlet binalarından birinde çocukların yerleştirilmesi hususundaki arzularını söyledikleri,
g) Devlet binalarından Çengelköy’deki Kuleli Lisesi’nde ordu tara-
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fından 1000 yataklı hastane olarak tesis edilmiş ve hasta kabulüne başlanmış olduğunu Merkez Komutanlığından tahkik ettiğimi,
ğ) Maltepe Lisesi ise Kolordu karargâhı tarafından işgal edilmiş bulunduğu,
h) Yarın yine aynı mevzuu etrafında görüşmek üzere kendisinin nezdine gelmekliğimizi söylediği,
8- Yukarıdaki maruzatım hakkındaki emirlerinizin işarına müsaadelerinizi diler, derin saygılarımı sunarım.”
Rum yetimhanelerinin bu çocuklar için kullanılması yönünde
daha önce de İstanbul Elen Birliği tarafından bir öneri yapılmış; ancak bu önerinin arkası gelmemiştir. Konuyla ilgili olarak dönemin
Türk gazetelerinde de hazırlıklar konusunda uzun haberler yer almaya başlamıştır;224
“…9–13 yaş arasındaki kız ve erkeklerden mürekkep olan Yunan
çocukları kendilerine mahsus olan bu çocuk yuvasında mürebbiyelerin
daimi nezareti altında bulunacaklardır. Bu çocuklardan manevi evlat
edinmek isteyen veya harp sonuna kadar bakmayı arzu edenlerin talepleri reddedilecektir. Dünyanın siyasî manzarası düzelinceye kadar
Yunan çocuklar Kızılay’ın muhafazası altında memleketimizin misafiri
olarak kalacaklardır.”
İstanbul’daki uygun bina arama çalışmaları devam ederken
İzmir’in Karşıyaka semtinde bulunan eski Dilsizler Mektebi’nin
sıva, dâhili ve harici elektrik bakımı, kapı kollarının ve kilitlerinin
tamir edilmesi ve yenilenmesi, ayrıca bahçe demirleri ve eksik kiremitleri konusunda hatıra gelmeyen masraflar için %10’luk pay da
dâhil olmak üzere 2.49.75 lira keşif bedeli çıkartılır.225 Öte yandan
Yunan çocuklarının hizmetine sunulmak üzere İzmir’in Buca sem224- Ulus, 25 Nisan 1942.
225- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Emlak ve Eytam Bankası tarafından Kızılay Cemiyeti Umum
Müdürlüğüne gönderilen 15 Nisan 1942 tarihli ve 3336 (7974) sayılı resmi yazı
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tinde bulunan ve Haydar Candanlar ile Mithat Oksancak’ın mülk
sahibi olduğu binayla ilgili olarak söz konusu kişiler de İzmir Sıhhiye Müdürlüğüne bir dilekçe gönderirler;226
“Sahibi bulunduğumuz Buca’da Kültür Lisesi’nin 78 odalı büyük
binasıyla 91.000 metre murabbaı bir saha dâhilindeki büyük bahçeyi
seneliği 25.000 liraya kiralayabiliriz. Bu bina ve müştemilatı 500 çocuğun ibatesine elverişlidir. Bina bahçesinde bulunup da yemekhane ittihaz olunacak kısımların genişletilmesi ve binanın tamiratı tarafımıza
ait olacaktır. Binanın büyük bahçesinde bulunan üzüm, badem, fıstık ve
zeytin ağaçlarının hâsılatıyla ekilen arpa ve burçak hâsılatının hüsnü
muhafazasını müstecirler temin edeceklerdir ve bu hâsılat mal sahiplerine ait olacaktır. Mal sahipleri yalnız bina ve müştemilatını ve bahçeyi
kiralamış olacaklardır. Yapılacak küçük mikyasta yemekhanenin mümkün mertebe süratle yetiştirilmesi için kararın bir an evvel ittihazını saygılarımızla rica ederiz.”
Konuyla ilgili olarak İzmir Valisi de yaptığı yazılı açıklamada söz
konusu binanın müştemilatı, elektrik ve su tesisatıyla oturulabilecek
halde bulunduğunu, binada ayrıca 100 yatak ve 400 karyola bulunduğunu belirtir.227 Söz konusu iki kişi tarafından ayrıca “Hilali Ahmer Umum Müdürlüğüne” başlıklı bir yazıyla bir teklif de hazırlanır
ve bu teklifte “Kültür Lisesi binasında kalacak çocuklarla memur
ve müstahdemlerin iaşe ve ibateleri temin olunur ve iaşeleri resmi
liselerin bugünkü talimatına uygun bir şekilde verilir ve bu hususta icap eden bütün malzeme ile elektrik, su ve hamam dâhil olmak
üzere adam başına yevmiye 1 lira istenir. 228 500 kişi için senelik ücret miktarı ise 180.000 liradır. Mektep binasında kalacak çocuklarla
memur ve müstahdemlerin yalnız iaşeleri temin olunur. Kendilerine
226- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Haydar Candanlar ve Mithat Oksancak tarafından İzmir Sıhhiye
Müdürlüğüne gönderilen 30 Mart 1942 tarih ve 1560/501 sayılı yazı.
227- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. İzmir Valiliğinin 31 Mart 1942 tarih ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Müdürlüğü 1560/501 sayılı yazısı sureti olarak 7 Nisan 1942 tarihli yazı.
228- KGMA. K. No. 2660, D. No. 1945–1953/9–4. Mithat Oksancak ve Haydar Candanlar tarafından Kızılay
Genel Merkezine gönderilen 14 Nisan 1942 tarih ve 7566 sayılı yazı.
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yatak, yorgan, karyola verilir. Elektrik, su ve hamam masrafları da
mektebe aittir. Bu suretle adam başına günde 30 kuruş istenir. Bir
senelik bedel 54.000 liradır. Mektep binasında kalacak çocuklarla
memur ve müstahdemlerin yalnız binada kalmaları temin olunur.
Kendilerine iaşe ve ibateye müteallik hiçbir şey verilmez. Elektrik,
su ve hamam masrafları da kendilerine aittir.”229 denilir.
Yapılan görüşmeler sonunda İzmir’deki binaların bu çocukların
barınmaları açısından uygun olmaması nedeniyle çocukların İzmir’e
gönderilmelerinden vazgeçilir ve Türk aileler tarafından yapılan manevi evlat taleplerine de olumsuz cevap verilmesi kararlaştırılır.230
Hemen ardından da 1000 Yunan çocuğun231 Baltalimanı’ndaki Damat Ferit Paşa Yalısı olarak bilinen eski Balıkçılık Enstitüsü’nde barınmalarına karar verilir.232 Böylece misafirhanenin İzmir’de faaliyete geçmesi daha sonra pek uygun bulunmadığından İstanbul’daki
tesis üzerinde durulur ve Münakalat Vekâletine ait olan ve İstanbul
Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğü emrinde bulunan ve daha önce
Balıkçılık Enstitüsü olarak kullanılan boş binanın bu işe tahsis
edilmesi Başvekâlet tarafından da uygun bulunduğundan binanın
Kızılay’a devri işlemlerine de başlanılır233 ve ardından bina baştan
aşağı tamir ve bakımdan geçirilir.
Bu konuda alınan 15 Nisan 1942 tarihli karar derhal uygulamaya
geçirilir ve aynı gün söz konusu bina teslim alınarak tadilata başlanır. İki katlı olan bina 1854 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuş
durumdadır. Ana bina kâgir olmakla beraber bina lüks bir anlayışla
229- KGMA. K. No. 2660, D. No. 1945–1953/9–4. Mithat Oksancak ve Haydar Candanlar tarafından Kızılay
Genel Merkezine gönderilen 14 Nisan 1942 tarih ve 7566 sayılı yazı.
230- Süratli bir gelişme göstermeleri, açlık ve gıdasızlıktan en çok onların etkilenmesi sebebiyle 13–16 yaş
arasındaki Yunan çocuklardan oluşturulan bu 1000 kişilik gruptan birer ikişer tanesini manevi evlat olarak alma
konusunda Türk vatandaşlarının talepleri olur. Vakit, 19 Şubat 1942
231- Bu sayı daha sonra bazı Türk gazetelerinde 800 olarak açıklanır; ancak sayı 1.000 olacaktır. İkdam, 11 Mayıs
1942
232- İkdam, 26 Nisan 1942
233- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti
Genel Merkezine gönderilen 14 Nisan 1942 tarihli ve 82–3111 (7603) sayılı resmi yazı
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yapılmıştır ve dönemin şartlarına göre son derece modern kalorifer
tertibatıyla sıcak hava kanalları mevcuttur.234 Ancak bina uzun süredir kullanılmadığından kapıları, pencereleri, aydınlatma sistemleri, boya ve badanası çok kötü durumdadır. Binanın çocuk yurdu
yapılmasına karar verilmesiyle beraber zemin kattan başlayarak çamaşırhane, mutfak, sebze ve meyve ayıklama ve yıkama yeri, depo,
sıcak ve soğuk su depoları, ütü ve çamaşır odaları, yemek dağıtım
bölümü, karanlık ve havasız terleri düzeltme amacıyla yeni kapı ve
pencere yapımına girişilir. Bu konuyla ilgili olarak mühendis Cemaleddin Üstünay, kâtip Ali haydar Akkök ve tesiste bekçilik yapacak
olan Kadri Aksoy ve Mustafa Elmacı da göreve başlarlar.235 Bunlara
ilaveten alaturka ve alafranga 63 adet tuvalet, 97 lavabo, hizmetliler
için ayrı tuvalet ve lavabo, banyo ve çamaşırhaneler yapılır. Yunan
çocuklar için tuvaletlere yerleştirilmek üzere ilk etapta mubayaası
yapılan 12 adet alaturka helâ taşı da İstanbul’dan söz konusu misafirhaneye getirilir.236 Bunlara ilaveten Deniz Yolları İşletmesi’nden
alınan ve Etrüsk, Turhan ve Kadeş vapurlarından sökülmüş bulunan
ve söz konusu müdürlüğün ambarlarında muhafaza edilen ve ihtiyaç
duyulmayan 900 ranza ve karyoladan 237 ikişer katlı 600 ranza eklenerek mevcut ranza sayısı 800’e çıkartılır. Mutfakta 700–1.000 kişiye yemek pişirebilecek kapasitede soba satın alınır. Bunlara ilaveten
bütün kapı, pencere, baca, çatı, elektrik, su ve havalandırma sistemleri yeniden elden geçirilir ve tamiratları yapılır. Misafirhane olarak kullanılacak tesisin elektrik tesisatının tamir ve bakımı için Sait
Savcı ile Vasil Duyak isimli iki müteahhit ve ayrıca Tünel Hanı’nda

234- A. g. a.
235- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi’ne Kızılay Cemiyeti İstanbul
Mümessilliği tarafından gönderilen 27 Nisan 1942 tarihli ve 409 (8653) sayılı resmi yazı
236- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Kızılay Cemiyeti
İstanbul Mümessilliğine gönderilen 23 Mayıs 1942 tarihli ve 2021 (10659) sayılı resmi yazı
237- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Emlak ve Eytam Bankası tarafından Kızılay Cemiyeti Umum
Müdürlüğüne gönderilen 15 Nisan 1942 tarihli ve 3336 (7974) sayılı resmi yazı
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iş yeri bulunan Nezihi Tura ile anlaşma yapılır.238 Ayrıca 1.000 Yunan çocuğun kullanabilmesi için 1.500 liraya sofra takımları satın
alınır.239 Yunanistan’dan gelecek çocuklara çamaşır diktirilmek
üzere İstanbul Kızılay Mümessilliği tarafından 3 adet don patiska, 3
gömlek patiska, 2 diril pijama, 1 diril entari, 2 grizet entari, 1 grizet
pantolon, 1 top ceketlik kumaş temin edilir ve 10075.80 metre patiska, 6.092 metre diril, 6.892 metre grizet ve 7.056 metre Amerikan
bezi satın alınır.240
Yunan çocuklara sandalet yaptırılabilmesi amacıyla irtibata geçilen Şark Deri Türk Anonim Şirketi ise her bir çifti 425 kuruşa mal
olacak olan sandaletlerden 80–100 çift civarında sipariş verilmesi
halinde bunların sipariş tarihinden itibaren ancak 15 gün içinde hazır olabileceğini belirtir.241 7–13 yaş arasındaki Yunan çocuklar için
ayrıca Sümerbank Umum Müdürlüğü tarafından Beykoz Ayakkabı
Fabrikası vasıtasıyla 1.500 çift sandalet alınması gündeme gelmekle
beraber bu karar daha sonra uzun bir süredir sandalet üretimi yapılmaması nedeniyle242 aynı miktarda iskarpin olarak değiştirilir.243
Çocuklar için özellikle fanila temin edilebilmesi amacıyla başlatılan girişimler ise Dilberzadeler ile Celal Kermen ve Ortakları isimli
şirketler vasıtasıyla halledilmeye çalışılır.244 Piyasada bu fanilalar ve
çocuklar için dikilecek pijamalar için lastik ve iplik bulunamaması
ve bu konuda piyasada bir sıkıntı yaşanması nedeniyle Sümerbank
238- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Kızılay Cemiyeti İstanbul Deposu Direktörlüğü tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 29 Nisan 1942 tarihli ve 3073 (8981) sayılı resmi yazı
239- İkdam, 31 Mayıs 1942
240- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Kızılay Cemiyeti
Ambarları Müdürlüğü/Etimesgut’a gönderilen 29 Aralık 1942 tarihli ve 1149/ 23666 sayılı resmi yazı
241- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Türkiye Kızılay Cemiyeti İstanbul Deposu Direktörlüğü tarafından
Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 22 Nisan 1942 tarihli ve 2927 (8253) sayılı resmi yazı
242- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Sümerbank Umum Müdürlüğü tarafından Kızılay Cemiyeti Genel
Merkezine gönderilen 16 Mayıs 1942 tarihli ve 22389 (9897) sayılı resmi yazı
243- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Sümerbank Umum
Müdürlüğüne gönderilen 16 Mayıs 1942 tarihli ve 4120 sayılı resmi yazının cevabı
244- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Türkiye Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Münakalat
Yüksek Vekâletine gönderilen 20 Nisan 1942 tarih ve 6330/270 sayılı yazı.
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vasıtasıyla sorun çözülmeye çalışılır ve kız çocukları için dikilecek
entari, iç gömleği, kız ve erkek çocukları için dikilecek müşterek tip
pijamalar, ayrıca erkek çocuklar için elbise ve fanila gibi giysiler üzerinde bir takım pratik değişikliklere gidilir. 245 Ayrıca Hastabakıcı
Hemşireler Okulu için tahsis edilen 150 metre diril de bu maksatla
ayrılır.246 Konuyla ilgili olarak Kızılay, Sıhhat ve İçtimai Muavenet
ve Hariciye Vekâleti’ne de bir takım görevler düşmektedir;247
“Baltalimanı’ndaki eski Balıkçılık Enstitüsü binasının Kızılay’a
tahsisi ve bu maksatla tamir ve lüzumlu tesisatının yapılması kararlaştırılmıştır.
1-Tamirat, tesisata nezaret işleri mühendis Cemaleddin’e tevdii edilmiştir. Kendisine iş tutarının % 4’ü verilecektir. Şimdilik avans olarak
250 lira tediyesi, mayıs sonunda 250 lira tediyesi ve kalanın da inşaat ve
tesisatın ikmalinde ödenmesi.
2- Tamirat ve tesisat işleri mühendisin mesuliyeti altında Hristo kalfaya verilmiştir. Hristo kalfaya bu işinden dolayı 1.000 lira verilecek ve
bu paranın ödeme zamanları mühendis tarafından tayin edilecektir.
3- Tamirat ve tesisat için mühendisin lüzum göstereceği malzeme
mevcut satın alma komisyonu marifetiyle yapılacaktır. Faturaların evsaf
ve miktara uygun olduğu mühendis tarafından tasdik edilerek umumi
merkez hesabına mümessillik tarafından ödenecektir.
4- İşçi ve kalfaların ücretlerinin tayin ve bordrolarının tasdiki mühendis tarafından yapılacak ve tediye bordroları bu zat tarafından imza
edilerek mümessillik muhasebecisi tarafından mahallinde ödenecektir.
245- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Türkiye Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Umumi
Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen 22 Mayıs 1942 tarih ve 482 (10403) sayılı yazı
246- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından gönderilen 15
Aralık 1942 tarihli ve 23666 sayılı resmi yazı.
247- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliğine Kızılay Cemiyeti Genel
Merkezi tarafından gönderilen 29 Nisan 1942 tarihli ve 6867/433 sayılı resmi yazı.
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5- Yurt inşaatında çalıştırılacak işçilerin devamları ve yurda gelecek inşaat malzemesinin muhafazası işlerinde çalışmak üzere Bay
Cemaleddin’e yardımcı olarak Haydar Kaptan ayda 120 lira ücretle
tayin edilmiştir. Maaşı işe başladığı tarihten itibaren mümessillik tarafından bu hesaptan ödenecektir.
6- Yurda lüzumlu bekçi ve sair hademe mümessillikçe 35–45 lira
ücretle tayin edilebilecektir. Bunların tayinlerinde iyi hizmet varakası
aranacağı gibi Emniyet Müdürlüğü’nden de haklarında lüzumlu malumat alınacaktır.
Bu işin kabil olan en kısa zamanda ikmali matlup bulunduğundan
mümessillik ve depo müdürlüğü teşkilatıyla da azami kolaylık ve gayret
sarf edilecektir.”
Konuyla ilgili olarak harap vaziyette olan binanın gerekli tamir
ve bakımının yapılabilmesi amacıyla gerekli tedbirler derhal alınırken yatak ve karyola takımları, personel istihdamı, çamaşır ve giyim
eşyası tedariki hazırlıklarının da Temmuz 1942 itibarıyla tamamlanacağı belirtilir. Yurtta 700’den fazla çocuğun bulundurulmasının
uygun olmayacağı değerlendirilirken binada bulunması gereken havalandırma ve frigorifik tesisatının da bakımdan geçirilmesi gündeme gelir. Türkiye’ye getirilecek bu 1.000 Yunan çocukla ilgili olarak
Kızılay çocukların giyimleri konusunda da hazırlıklara başlarken
çocukları getirmek üzere gidecek gemiyle giyecek malzemesi gönderilmesi düşünülmez ve giyimli olarak teslim alınacak çocukların
gemiye binmeleriyle beraber sağlık ve beslenme sorunlarıyla ilgilenileceği, çocukların İstanbul’a gelmelerinin ardından hepsinin tek
tip ve temiz elbiselerle giydirileceği de belirtilir. İstanbul’a getirilecek çocukların seçimi konusu ise Hariciye Vekâleti tarafından ele
alınacak bir husustur.
31 Mayıs 1942 tarihi itibarıyla piyasadan alınan mallar, Kızılay
depolarından alınanlar, usta ve amele yevmiyeleri, kapıcı, bekçi
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ve kâtip ücretleri, telefon, su parası, kamyon ve kamyonet ile şoför
aylıkları, benzin ve yağ masrafları için toplam 20.418 lira 99 kuruş
harcanır. Tamamlanmasına devam edilen iki baca, çatının kurşun
levhayla kaplanması, korkuluk ve yüksek duvar yapımı, yağmur boruları, boya, sıva ve badana için de 4.970 liraya ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlara ilaveten yönetim binası için yapılacak masraflar da
eklenince toplam olarak ortaya çıkan masraf 32.642. lira 99 kuruş
olarak belirlenir. Yunanistan’dan getirilecek çocukların İstanbul’da
kayıtlarının tutulabilmesi amacıyla da bir kayıt defteri oluşturulur
ve bütün çocukların adı ve soyadı, babası veya velisinin adı ve soyadı, aile adresi, çocuğun yaşı ve cinsiyeti, “had ve müzmin hastalıklardan salimdir” raporu, konuyla ilgili tabip onayı ve Kızılay tarafından memur edilmiş personel ile Kızılay tabibi tarafından onaylanmış fotoğraflı kayıtları için resmi bir belge de hazırlanır.
Söz konusu Yunan çocuklarının getirilmesi konusunda özellikle
Kızılay tarafından geniş tabanlı bir çalışmanın içine girilir ve her
türlü tedbir alınmağa çalışılır;248
“1- Yunanistan’dan getirilecek çocuklar için tahsis edilen İstanbul’da,
Boğaziçi’nde, Baltalimanı’nda eski Balıkçılık Enstitüsü binası tesellüm
edilmiş ve binada maksat için lüzumlu tamirlerin yapılmasına, sıhhi tesisat inşaasına ve en kısa zamanda tamamlanması için gerekli tedbirler
alınmıştır. Harap vaziyette bulunan binanın tamirlerinin ve sıhhi tesisat
ile çamaşırhane, mutfak ve banyo dairesi inşaa ve tesislerinin tamamlanması, yatak ve karyola takımlarıyla çamaşır ve giyim eşyasının tedariki,
personel kadrosunun hazırlanmasının ancak bu sene Temmuz’unun başında mümkün olabileceğini tahmin ediyoruz. Mayıs sonunda durumu
tekrar arz ederiz.
2- Bu binaya 700’den fazla çocuktan fazla yatırılması münasip olmayacaktır. Ay sonunda bu hususta da daha kesin maruzatta bulunacağız.
248- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Türkiye Kızılay Cemiyeti tarafından Hariciye Yüksek Vekâletine
gönderilen; 82/311 sayılı, 14 Nisan 1942 tarihli yazının karşılığı olan 7002 sayılı resmi yazı.
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3- Binada bulunan frigorifik tesisatının Deniz Ticaret Mektebi emrinde kalacağı ve bu mektep tarafından idare edileceği 91/3215 sayılı ve
16 Nisan 1942 tarihli yazıları ile emir buyrulmaktadır. Bine yakın çocuğun ve bunlarla meşgul olacakların gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek
üzere bulundurulması gereken muhtelif cins malzemenin iyi muhafazası
için bu frigorifik dairesinden yurdun istifadesine yüksek delaletlerini bilhassa rica ederiz.
4- Çocuklar yurda yerleştikten sonra giyimleri ile de meşgul olmamız
tabii ise de onları almak için gidecek vapurla giyim eşyası göndermeyi
düşünmediğimizi, çocukları giyimli olarak tesellüm edeceğimizi ve vapura alındıktan itibaren sıhhatleri ile ve beslenmeleri ile meşgul olacağımızı, yurda yerleştirildikten sonra da giydirilmeleri bize ait olacağını
arz ederiz.
5- Bu çocukların seçilip hazırlanması, Hariciye Vekâleti tarafından
icap edenlere zamanında tebligat yapılacağı tabiidir. Yakında Pire’den
dönecek olan Dumlupınar’ın bundan sonraki seferinde gidecek Kızılay
delegesiyle cemiyetimiz tarafından haber yollanması da muvafık görülürse hangi makamlara ne suretle malumat vermemiz münasip olacağının emir buyrulmasını Hariciye Vekâleti’nden istirham eyleriz...”
Yunan çocukların ülkeye getirilmesi ve İstanbul’da barındırılmaları konusunda farklı bakanlıklar ve kuruluşlara ait vazifeler de
bu dönemde netleşmeye başlamıştır. Buna göre Sıhhat ve İçtimai
Muavenet Vekâleti’nin vazifeleri şu şekildedir;249
“1- Getirilecek çocuklardan mutavassıt derecede zayıf ve kıtlık tesiriyle fizyolojik sefalete maruz kalmış olanlar kabul edilecek ise de had ve
müzmin hastalıklara musap olanlar veya normal gıda almak suretiyle
kuvvet kesp etmesi ümit ve imkânı olmayan pek ziyade kuvvet inhitatına
duçar bulunanlar kabul edilmeyecektir.
249- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Kızılay Cemiyeti Umum Müdürlüğü tarafından hazırlanan Sıhhat
ve İçtimai Muavenet Vekâleti’ne Terettüp Eden Vazifeler başlıklı resmi yazı.
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2- Getirilecek her çocuğun had ve müzmin hastalıklardan salim bulunduğu tasdik edilmiş olacaktır.
3- Her çocuğun vapurdaki sıhhi heyet tarafından muayene edilerek
sıhhi halleri sevklerine müsait olmayanlar tefrik edilecek ve bunlar getiren makamlara iade olunacaktır. Vapurda irkap edilecek çocukların
adedi (kafileler) Sıhhat Vekâletince tayin edilecektir.
4- Çocukları getirecek gemide seyahat esnasında çocukların sıhhi
hallerini murakabe etmek üzere bir mütehassıs tabip, iki hastabakıcı
hemşire ve bir pansör bulundurulacaktır. Çocukların gemide bulundukları zaman veya iskân edildikleri yerlerde tabii olacakları gıda rejimi ve tatbik edilmesi lazım gelen diğer sıhhi tedbirler Vekâletçe ithaz
olunacaktır.
5- Çocukların İstanbul veya İzmir’de, müsait vaziyet hâsıl olursa
daha başka yerlerde veya hepsinin bir mahalle iskânları için münasip
yerlerin bulunmasına ait iktiza eden tetkikat acele olarak Vekâletçe
yapılarak bunların ne kadar çocuk istiaba edebileceği tayin edilerek
Kızılay’a bildirilecektir.
6- Çocukların sıhhi kontrolleri Vekâletin ilgili memurları tarafından
yapılacaktır. Yalnız gönüllü olarak bunları eğlendirmek, okutmak ve saire gibi hususları ile meşgul olmak isteyen aile kadınları tayin olunan
şartlara riayet etmek kandile iskân yerlerine kabul edilirler.
7- Üç günden fazla devam etmeyecek ve muhiti için herhangi bir tehlikeyi mucip olmayacak hastalık vakalarında çocuklar bulundukları
yerlerde ayrılacak revirde tedavi edilirler. Bundan fazla süren veya sirayeti ihtimali olan hastalıkların tedavisi şehir hastanelerinde yapılır.
Bu takdirde hastalar müessese idare amirinin bir tezkeresi ile hastaneye
sevk edilmeli ve çocuğun fişine de işaret olunmalıdır.
8- Vefat vukuunda ölünün fişine icap eden tafsilat ve ölümün sebebi
ve buna ait tabip raporu sureti Fransızca olarak kaydedilmek suretiyle
ve Kızılay Umumi Merkezi vasıtasıyla Hariciye Vekâleti’ne tevdi olunur.
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9- Çocuklar hiç bir aile nezdinde verilmeyerek münhasıran tespit
olunan iskân yerlerinde kalacaklardır.
10- Hükümetçe verilecek karar üzerine çocukların memleketlerine
iadeleri bunların celpleri hakkındaki aynı şartlara tabii olarak yapılır.
Kendilerinin temiz ve münasip bir şekilde giyimli olarak kafile kafile sevkleri temin ve fişleri ve listeleriyle birlikte bunları gelirken teslim
etmiş olan makama tevdi olunur. Tanzim olunacak üç kıt’a tesellüm
makbuzları vapurdaki Kızılay memuru ve muvasalat mahallindeki
alakadar memurla birlikte imza edilerek bunlardan bir nüshası Yunan
memuruna bırakılır. Diğerlerinden bir tanesi Hariciye Vekâletine verilmek lazım gelip üçüncü nüsha Kızılay Umumi Merkezi’nde iskân müesseseleri protokol defterleri ve sair buna müteferrik evrak ve vesikalarla
birlikte hıfzedilir.”
Konuyla ilgili olarak Hariciye Vekâleti tarafından yerine getirilmesi gereken hususlar da belirlenir ve ilgili bakanlığa bildirilir;250
“1-Getirilecek çocukların adedi daha ziyade kıtlığın hüküm sürdüğü Atina-Pire mıntıkaları sakinlerinden olmak üzere 1.000 kişi olarak
tayin edilmiştir. Çocukların 7–13 yaş arasında olanlardan seçilmesi lazımdır. Daha küçük ve daha büyük yaştakilerin getirilmemesine çalışılacaktır.
2-Bu çocuklardan mutavassıt derecede zayıf ve kıtlık tesiriyle fizyolojik sefalete maruz kalmış olanlar kabul edilecek ise de had ve müzmin
hastalıklara musap olanlar veya normal gıda almak suretiyle kuvvet
kesp etmesi ümit ve imkânı olmayan pek ziyade kuvvet inhitatına duçar
bulunanlar kabul edilmeyecektir.
3- Hariciye Vekâletleri işgal kuvvetleri makamı ve mahalli idare
vasıtasıyla icap eden teşebbüslerde bulunarak yukarıdaki şartları haiz
çocukların seçilerek hazır bulundurulmasını temin edecektir.
250- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Kızılay Cemiyeti Umum Müdürlüğü tarafından hazırlanan
Hariciye Vekâleti’ne Terettüp Eden Vazifeler başlıklı resmi yazı.
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4-Bu suretle seçilerek kafileler halinde sevk edilecek çocuklara ait
fişler ile bu kafiledekileri ihtiva eden ve yalnız numara, isim ve soyadlarını havi Fransızca bir listenin sevke tahsis edilen vapurdaki alakadar
memura tevdii mecburidir. Bundan başka çocuklardan her biri boyunlarında birer kurdele ile bağlı ve gayet okunaklı bir suretteki fişindeki ve
listedeki sıra numarasını tabii bir karton taşıyacaktır.
5-Her kafilede sevki takarrür eden çocukların adedi taayyün ederek
Hariciye Vekâleti vasıtasıyla malumat verildikten sonra hareket edecek
vapurla sevkleri için iktiza eden hazırlıkların yapılması ve vapurun
Pire’den hareket günü bunların vapura bindirilmeleri temin olunur.
6-Nakle tahsis edilen vapurun her defa seyahatinde yalnız bir mahalle mahsus çocukları getirmesi icap eder.
7-Her iskân yerinde çocukların sevk ve tesellümünde tertip edilmiş
olan fiş ve listelerdeki tafsilatı havi bir protokol defteri tutulması mecburidir. Hastalık veya vefat gibi hadiseler muntazaman kaydolunur. Vefat
vukuunda ölüm fişine icap eden tafsilat, ölüm sebebi ve buna ait tabip raporu sureti Fransızca olarak kaydedilmek suretiyle Kızılay Umumi Merkezi vasıtasıyla hariciye Vekâleti’ne tevdii olunacaktır. Vekâletçe keyfiyet
çocuğun ailesine bildirilmek üzere bu fiş icap eden makamata gönderilir.
8-Kızılay Umumi Merkezi Reisliği her ay nihayetinde Başvekâlete
tevdii edeceği bir raporla çocukların durumlarını ve icap eden sair malumatı bildirir. Bu raporların birer suretleri Hariciye ve Sıhhiye Vekâletlerine tevdii olunur.
9-Hükümetçe verilecek karar üzerine çocukların memleketlerine iadeleri bunların celpleri hakkında aynı şeraite tabii olarak yapılır. Kendilerinin temiz ve münasip bir şekilde giyimli olarak kafile kafile sevkleri
için lazım gelen tedbirler alınarak fişleri ve listeleri ile beraber bunları gelirken teslim etmiş olan makama tevdii olunur. Tanzim olunacak
üç kıt’a tesellüm makbuzları vapurdaki Kızılay memuru ve muvasalat
mahallindeki alakadar memurla birlikte imza edilerek bunlardan bir
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nüshası Yunan memuruna bırakılır, diğerlerinden bir tanesi Hariciye
Vekâleti’ne, üçüncü nüsha ise Kızılay Umumi Merkezi’ne tevdii olunur.”
Aynı şekilde Kızılay cemiyetinin Yunan çocuklarla ilgili vazifeleri de aynı şekilde belirlenmiştir;251
“1- Memlekete getirilecek her çocuğun ayrı ayrı sıra numaralarını
havi birer fiş bulunacak ve bu fişler Kızılay tarafından Dumlupınar vapurunun gelecek seferine yetiştirilecek surette ihsar ve tab ettirilecektir.
Bu fişlerde çocuğun ismi, aile ismi, yaşı, cinsiyeti ve gayet sarih adresi
Fransızca ve Yunanca yazılmış bulunacaktır. Bundan başka yine Kızılay tarafından Başvekâlet direktifinin 4. maddesinde yazılı kartonlar
ihsar ettirilecektir.
2- Çocukları memleketimize getirecek vapurda bulunacak Kızılay
heyeti tarafından çocukların fişleri liste ve boyunlarındaki numara
kartonları tetkik ve arada bir yanlışlık mevcut olmadığı tespit edildikten sonra çocuklar teslim alınabilir. Çocuklar vapurdaki sıhhi heyet tarafından muayene ve sıhhi halleri sevklerine müsait olmayanlar tefrik
edilerek bunları getiren makama iade olunur. Bu suretle iade edilenlerin
isimleri listede tespit edilerek mevcuttan düşürülmesi ve fişinin de geri
verilmesi lazımdır.
3- Çocukları getirecek gemi Kızılay cemiyeti idaresinde bulunacak ve
bunların gemide istirahatları ve iaşeleri bu cemiyetçe temin edilecektir.
Bunun için iktiza eden memurlarla malzemenin hazır bulundurulması
lazımdır. Seyahat esnasında çocukların sıhhi hallerini murakabe etmek
üzere bir mütehassıs tabip, iki hastabakıcı hemşire, bir pansör Sıhhat ve
İçtimai Muavenet Vekâleti’nce tayin olunur. Bunların mevzuu usullere
göre tespit olunacak yevmiyeleri Kızılay’ca tesfiye olacaktır.
4-Çocukların sahil şehirlerimizden münasip görülecek olanına kadar vapurla nakli ve orada bunları tesellüm edecek memurlara fiş ve lis251- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Kızılay Cemiyeti Umum Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kızılay
Cemiyetine Terettüp Eden Vazifeler başlıklı resmi yazı.
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teleri ile birlikte teslimi suretiyle vapurdaki heyetlerin vazifeleri bitmiş
addedilir. Bunları yerleştirmek, beslemek ve sair gibi işleri bundan sonra
vardıkları yerlerde tesellüm eden heyetler tarafından ifa edilir.
5-Sıhhat Vekâleti’nce bildirilen iskân yerlerini Kızılay cemiyeti tesellüm ederek çocukların yerleştirme ve beslenmeleri için lazım gelen vasıta, eşya ve saireyi hazırlar ve bunlara bakacak memurları tayin eder. Çocukların her türlü ihtiyacı Kızılay cemiyetince temin olunur. Bu hususta
yapılacak masraflar bilahare hükümetçe tesfiye olunacaktır.
6- Her iskân yerinde çocukların sevk ve tesellümünde tertip edilmiş
olan fiş ve listelerdeki tafsilatı havi bir protokol defteri tutulması mecburidir. Hastalık veya vefat gibi hadiseler muntazaman kaydolunur. Vefat vukuunda ölünün fişine icap eden tafsilat ve ölümün sebebi ve buna
ait tabip raporu sureti Fransızca olarak kaydedildikten sonra Kızılay
Umumi Merkezi vasıtasıyla Hariciye Vekâleti’ne tevdii olunur.
7-İskân yerlerinin temizliğine, muntazaman havalandırılmasına ve
çocukların istirahatlarına müteallik hususlara son derece itina edileceği gibi bunların münasip zamanlarda ve icap eden murakabe tertibatı
alınmak ve nezaret altında bulundurulmak suretiyle tenezzühler yapmalarına müsaade olunur. Çocukların münasip bir şekilde ve yeknesak
olarak giydirilmesi tavsiyeye şayandır. Erkek ve kız çocukların ayrı ayrı
yerlerde yatırılmaları dikkat nazara alınmalıdır. Çocuklar gündüz ve
gece nöbetçi memurlar vasıtasıyla daima nezaret altında bulundurulmalı ve muayyen tenezzüh zamanları veya sair suretle idarece tayin
edilecek şekiller haricinde katiyen bulundukları müessese haricine çıkmalarına müsaade edilmemelidir. Çocukların aileleri ile muhabereleri
hususunda icap eden kolaylıklar gösterilir.
8-Kızılay Merkezi Umumi Reisliği her ay nihayetinde Başvekâlete
tevdii edeceği bir raporla çocukların durumlarını ve icap eden sair muamelatı bildirir. Bu raporların birer suretleri Hariciye ve Sıhhat Vekâletlerine tevdii olunur.

KIZILAY BELGELERİ IŞIĞINDA YUNANİSTAN’DA ÖLÜM, AÇLIK, İŞGAL

449

9-Hükümetçe verilecek karar üzerine çocukların memleketlerine iadeleri bunların celpleri hakkındaki aynı şartlara tabii olarak yapılır ve
bunların temiz ve münasip bir şekilde giyimli olarak kafile kafile sevkleri temin olunarak fişleri ve listeleriyle beraber bunları gelirken teslim
etmiş olan makama tevdii olunur. Tanzim olunacak üç kıt’a tesellüm
makbuzları vapurdaki Kızılay memuru ve muvasalat mahallindeki
alakadar memurla birlikte imza edilerek bunlardan bir nüshası Yunan
memuruna bırakılır. Diğerlerinden bir tanesi hariciye Vekâleti’ne verilmek lazım gelip üçüncü nüsha Kızılay Umumi Merkezi’nde iskân müesseseleri protokol defterleri ve sair buna müteferrik evrak ve vesikalarla
birlikte hıfzedilir.”
Aynı konuyla ilgili olarak Dâhiliye Vekâleti’ne verilen bazı vazifeler de söz konusudur;252
“1- Memleketimize getirilip iskân edilmiş olan çocukları gönüllü olarak eğlendirmek, okutmak ve saire gibi hususat ile meşgul olmak isteyen
aile kadınları tayin olunan şartlara riayet etmek kaydıyla iskân yerlerine kabul edilirler.
2- Çocuklardan ölenlerin defin merasimi ve buna taalluk eden sair
hususat mensup bulundukları dinin icabatına göre yapılır.
3- İskân yerlerindeki en büyük idare amirleri çocukların umumi vaziyeti ile alakadar olmak talep edildiği hususlarda her türlü kolaylığı
göstermelidirler.”
Türkiye bir yandan 1.000 Yunan çocuğuna ev sahipliği yapmaya
hazırlanırken öte yanda Yunanistan’da insanlar açlık ve yokluktan
perişan vaziyettedir;253
“Ankara’da yetişen Türk çocukları geçen aylarda Antigone trajedisi
ile Fidelyo operasını oynadılar. Bu, kültür tarihimizde sayılı hadiseler252- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Kızılay Cemiyeti Umum Müdürlüğü tarafından hazırlanan
Dâhiliye Vekâletine Terettüp Eden Vazifeler başlıklı resmi yazı.
253- Falih Rıfkı Atay, “Tiyatro, Opera ve Bir Yunan Trajedisi”, Kızılay dergisi, Mayıs 1942, Sayı 5, Ankara
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den biri olarak kalacaktır. Biz kırkını aşanlar Antigone’a, Manakyan ve
Fidelyo’ya Leblebici Horhor sahnesinden geliyoruz.
13 yaşlarında ‘Rehberi Tahsil’ rüştiyesinde iken bir Ramazan günü
bütün talebeyi Kel Hasan tiyatrosuna götürmüşlerdi. Perde açılıp ışıklar
kantocu Şamram’ın külçesi üstüne döküldüğü zaman ne derin bir heyecana tutulmuş olduğumu hatırlarım. Antigone’ın Atina’da oynandığı
devrin üstünden 24 asır, bizim bu sahnelerimizin üstünden ancak 24
yıl geçti.
Bu çocuklar bir Türk okulunda öğrenciler; ne trajedi, ne opera bizim
malımız değildir. Oynayanlar için, sahne üstü henüz bir okul, seyirciler
için de sahne karşısı yine bir okuldan ibarettir. Onlar gibi biz de öğreniyoruz. Bu öğrenme devrinin temelli, köklü, devamlı ve sağlam olması
lazımdır. 6 ayda öğrendiğini sanarak hocasız kalan “Darülbedayi” hâlâ
yerinde saymaktadır.
Taklit ve model içinde iyi bir öğreniş devrinden sonra, musikili ve
musikisiz sahnede biz de kendi benliğimizi ve özlüğümüzü bulacağız.
Mevzuu ile yazısı ile musikisi ile millî olan operamızı yaşarken kendi
sahnelerimizi alkışlayacağız. Fakat bunun bir milletin kültür hayatında en güç olan, en geç gelen bahtiyarlık olduğunu hatırlamalıyız.
Bize yalnız oyuncular şevk vermedi, salonu dolduran halkın coşkunluğu, kendi artistleri ile gururlanışı, candan alakası bu şevki arttırdı.
Sanatkârı; sanatı seven ve anlayan seyirci, bu seyirciyi de sahne sanatkârı yetiştirir. Sahne ve salon. Birbirimizi tamamlayarak, usanmaksızın,
gevşemeksizin öğrenme devrinin bütün zorluklarını seve seve benimseyerek yolumuzda yürüyelim.
Bir Yunan çocuğu Kızılay’ın kucağına geliyor. Harbin sonuna kadar
bu çocukları biz besleyeceğiz. Hiçbir Yunan trajedisi bu asil ve kahraman milletin bugünkü faciası ayarında bir şey yaratmamıştır. İlahlar,
dünyanın hayranlığı karşısında, hürriyetleri için, bine birle karşı koyan
bu ırkı nasıl bir imtihana çektiler? Bu kara baht, neden bu aydınlıklar
âlemini böyle bir geceye boğdu? Adam başına bir avuç çorba tayının-
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dan olmamak için, ölen çocuğunu belediyeye haber vermeyen, bir hırsız
malı gibi gizlice bahçeye kaçırıp gömen ve henüz çocuğunun ceset soğuğu
ile titreyen elini onun sıcak çorba damlasına uzatan ananın hikâyesini
dinleyen Türkler, bu 1000 çocuğa evlatları gibi bakacaklardır. Bu bin
çocuk, yaşadıkları kadar, Avrupa zulmünün müthiş hikâyesi yanında
Türk kalbinin şefkatini anlatacaktır.”
Durumun gittikçe çok daha kötü bir hal alması üzerine vesikayla
verilen günlük ekmek miktarı 90 grama çıkartılır.254 Bu arada Yunanistan hükümeti de bütün dünyada askerlik çağına gelmiş Yunanların hepsini askere yazılmaya çağırır.255 Bu arada Yunanistan’da açlıktan perişan durumdaki insanlar ise yaşadıkları duruma büyük bir
öfke duymaktadırlar ve açlık dayanılmaz boyutlardadır.256 Patras,
Volos, Selanik ve Sira’da açlık dayanılmaz boyutlara çıkınca Atina’ya
protesto telgrafları çekilmeye başlanır ve ‘Bize ya tabut, ya buğday
gönderin.’ denilir.257 Aynı günlerde Atina ve Pire’den gelen haberler
ise her gün açlıktan ortalama 330 kişinin öldüğü şeklindedir.258 Ortaya çıkan bu kötü tablo karşısında bir şeyler yapma telaşına düşen
Yunan yetkililer ise dünyanın her tarafından yardım kabul edeceğini açıklar ve hemen ardından Yunan Yardım Cemiyeti tarafından
Amerika’dan Yunanistan’a 2.300 ton buğday yardımı sağlandığı ve
buğdayın en kısa zamanda gönderileceği açıklanır.259Ayrıca Yunan
hükümeti Amerika’daki alacaklarına karşılık olarak 1.000.000 İsviçre Frangı kıymetinde bir meblağın Yunanistan’daki çocuklara
süt alınabilmesi maksadıyla İsviçre’ye gönderilmesini talep eder ve
bu para Amerika’dan İsviçre’ye gönderilir.260
254- İkdam, 28 Mart 1942
255- Vakit, 3 Mart 1942
256- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941–1943/9–4. Kızılay Umum Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürü ve Yunanistan
Kızılay delegelerinden Saim İ. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Yüksek Reisliğine gönderilen 26 Ekim 1941 tarih
ve 21474 sayılı yazı.
257- Ulus, 3 Mart 1942.
258- A. g. g., 3 Mart 1942.
259- Ulus, 9 Mart 1942.
260- A. g. g., 9 Mart 1942.
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Aynı günlerde ortaya çıkan yeni bir durum ise İngiliz savaş uçaklarının devamlı olarak Akdeniz’de seferlere çıkması ve bunun hemen ardından Rodos adasına yönelik hava saldırıları düzenlemesidir. Bu durum Alman kuvvetlerinin bölgede sıkışmaya başladığı ve
daralan çemberden çıkabilmek maksadıyla Kıbrıs’a yönelik bir hava
saldırısı başlatacağı şeklinde yorumlanmaya başlanır.261 Mihver
devletlerinin Suriye ve Kıbrıs’a yönelik olarak harekete geçmesine
neden olarak da Daily Telegraph gazetesi bu saldırıyı ‘Yunanistan ve
Adalar Denizi’nden Kıbrıs’a ve Suriye’ye yapılacağını, Mihverin Libya
cephesindeki harekâtını tehir edeceğini, İngiltere’nin Rodos’a saldırması neticesinde adalar ve Yunanistan’daki Alman üslerine karşı ortaya
çıkan hassasiyetin Almanları Akdeniz’de bir harekâta geçirebileceğini
gösteriyor.’diyerek okuyucularına aktarır.262
Yunanistan’da yaşanılan insanlık dramını ve açlığın sınırlarını
daha iyi ve net görebilmek için savaş sürecinde devletin uyguladığı karneyle un dağıtımının hangi aşamalardan geçtiğine göz atmak
yeterli olacaktır. Un ve ekmek dağıtımında kişi başına verilen istihkakın artması veya eksilmesi ülkenin içinde bulunduğu trajediyle de
doğru orantılıdır. Ancak Yunanistan’a elinden gelenin fazlasını yaparak yardım etmeye çalışan Türkiye’deki durumu da hatırlamakta
fayda vardır çünkü savaş döneminde Türk insanının en doğal ve ana
besin kaynağı olan ekmek konusunda ortaya çıkan sıkıntılar karne
uygulamasıyla çözümlenmeye çalışılsa da 1941 Mayıs ayında 300
gram olan istihkak daha sonra bir gün içerisinde 150 grama kadar
düşürülür. Bu arada alınan radikal bir tedbir ise 1941 yılının geri
kalan hububat üretimiyle 1942 üretimine devletin el koymasıdır.
Doğal olarak çekilen sıkıntılar bununla sınırlı kalmaz ve devlet her
an girilebilecek bir savaş ortamını düşünerek ülke içerisinde yeni
tedbirler almaya devam eder.
261- Ulus, 18 Mart 1942.
262- Ulus, 25 Mart 1942.
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I- Savaş sürecinde Yunanistan’da halka dağıtılan ekmek istihkakının günde 12 gram olduğu, ayrıca her hafta 125 gram da makarna
verildiği bildirilir.263
II- Daha sonraki günlerde Yunanistan’da günde 30 gram olarak
tespit edilen un istihkakı zaman içerisinde sadece 6 grama kadar
düşer. Şehir merkezlerinde yiyecek ot bile kalmadığından insanlar
saatlerce yürüyerek şehir dışındaki dağlık bölgelere giderek yiyecek
yabani ot toplamaya başlarlar. Yazın sıcak ve kavurucu günlerinden
sonra gelen soğuk ve dondurucu günler kömür ve yakacak sıkıntısıyla birleşince açlıktan perişan insanlar iyice çaresiz kalır ve başta
vitamin eksikliği ve yetersiz beslenmeden olmak üzere pek çok ciddi
hastalıklar ortaya çıkmaya başlar. Belediyelerin sağlıklı hizmet verememesi sonucunda çöplerin ve lağımın ortadan kaldırılamaması,
temiz su eksikliği de bir araya gelince öldürücü salgın hastalıklar da
ortalığı yakıp kavurur. Vitamin eksikliğinden oluşan tümörler insanların ellerinden başlayarak ayaklarına ve oradan da yüzleri dâhil
bütün vücutlarına yayılır. Kara para, karaborsa ve yüksek enflasyonla bağlantılı olarak resmi veya gayrı resmi iş yapan, yiyecek ürünleri
pazarlayan kişiler yeni bir gelir kaynağına daha kavuşur. İşgal güçlerine yiyecek malzemesi satan veya kamuyu ilgilendiren işlere yatırım yapanlar bir anda çok büyük paralar kazanmaya başlar ve panik
hâlinde bu kazandıklarını yatırıma dönüştürmeye çalışır. Dönemin
Yunan gazetelerinde yatırım için emlak almak isteyenlerin pek çok
ilanına rastlamak mümkündür.264
III- Aynı şekilde Yunan yetkililerin Kızılay temsilcilerine verdikleri bilgiye göre 1942 yılı başlarında Yunanistan’daki İtalyan makamları tarafından Romanya’dan satın alınan mısırdan yapılan ekmekten Yunan halkına vesika karşılığında 40 dirhem (yaklaşık 120
gram) verilmektedir. Noel Yortusu nedeniyle aynı dönem içerisinde
263- Cumhuriyet, 3 Mayıs 1941.
264- historia. su. se/urbanhistory/eauh/papers/r2_bournova. pdf
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yine vesikayla olmak üzere herkese 100 dirhem şeker ve kibritle beraber 20 yaşını aşmış erkeklere ve kadınlara birer paket sigara dağıtılmaktadır. İmaretlerde pişirilip “en fazla muhtacı muavenet olan”
450.000–500.000 kişiye dağıtılan yemekler ise açlık sıkıntısını bir
parça hafifletmektedir.265
IV- İşgal altındaki Yunanistan’da durum o kadar kötüleşir ki çocuklar açlık ve sefaletten kemirecek kemik bulabilmek için çöpleri
karıştırmakta, cılız kadınlar günlük istihkak olarak verilen 30 gram
siyah ekmeği alabilmek için saatlerce kuyruklarda beklemektedirler.266 Bu oran daha önceki günlerde 330 gramdır ve Nisan 1941
tarihinden itibaren bu şekilde uygulanmaya başlamıştır. Bu oran
aynı yıl içerisinde önce 200 grama, daha sonra 130 ve 100 grama
düşürülür ve hemen arkasından da günlerce dağıtacak ekmek bulunamadığından hiç uygulanamaz.267 Nisan 1942 tarihinden itibaren
Alman ambargosunun kaldırıldığının açıklanmasından sonra büyük şehirlerde ekmek ve un dağıtımına tekrar başlanmakla beraber
bu da uzun süreli ve sağlıklı bir şekilde yapılamaz.
V- Resmi kayıtlar ve arşiv belgeleri Yunanistan’daki durumun
özellikle 1942 yılı içinde çok korkunç ve dayanılmaz boyutlara geldiğini göstermektedir;268
“…Milletin sefaleti tasavvur edilemeyecek derecededir. Her sokak
başında yere düşüp kalmış insanlar görülüyor. Geçen Pazar günü yalnız
Atina’da 2000 kişinin öldüğünü sana söylersem kâfidir. Bundan daha
bir sene evvel asker olarak kendilerine taptığımız bu adamlar bugün tanınmayacak bir haldeler. Bu durum daha ne kadar sürecek? Bu dehşetli
sıkıntı daha ne vakte kadar çekilecek? Bu sene soğuklar pek şiddetlidir.
Ne odunumuz var, ne de kömürümüz. Tabiatıyla petrol de yok. Şurada
265- Cumhuriyet, 16 ve 28 İkinci Kanun (Ocak) 1942, Vatan, 19 Şubat 1942 ve 5 Temmuz 1942.
266- İkdam, 22 Ocak 1942
267- www. Historia. Su. Se/urbanhistory/eauh/papers/r2_bournova. Pdf.
268- Journal de Geneve’den aktaran Ulus, 14 Şubat 1942
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burada yiyecek bulunuyor. Ancak bunları elde edebilmek için Karun gibi
zengin olmak lazımdır.
Bir ekmek 1800 drahmidir. Bugünkü kambiyoya göre 60 İsviçre
Frangı eder. Şekerin okkası 4000, etin okkası 1200, 1 çift ayakkabı
2000 ila 3500 Drahmidir. Günde adam başına 30 gram ekmek alıyoruz. Fakat çok defalar bunu da bulamıyoruz. Sıhhatte bulunduğuma
utandığım anlar oluyor. Böyle olmamalıyım. Ağlıyorum. Milletimin hâli
böyle ne olacak? Sinirlerimiz gevşemeye başlıyor. Bununla beraber neşemizi kaybetmemeye çalışıyoruz. İşi filozofluğa vurduk. Kuvvetli kalmaya gayret ediyoruz. Dayanacağız.”
VI- Durumun gittikçe çok daha kötü bir hal alması üzerine vesikayla verilen günlük ekmek miktarı 90 grama çıkartılır.269 Bu arada
Yunanistan Hükümeti de bütün dünyada askerlik çağına gelmiş Yunanların hepsini askere yazılmaya çağırır.270
VII- Atina-Pire Başkonsolosu tarafından hazırlanan bir rapor da
bu ülkedeki içler acısı durumu ortaya koymaktadır;271
“…Halka haftada seksener dirhem şeker (yani günde çocuklar ve
ihtiyar kadınlar da dâhil olmak üzere adam başına 256.70 gram) ve
haftanın diğer üç gününde de ellişer dirhem (yani adam başına 160.50
gram) ekmek verilmektedir. Şu hale göre adam başına haftada 1508.30
gram yahut bir buçuk kilodan fazla ekmek dağıtılmakta demektir. Bu
gibi ailelerden çoğunun ekmeklerinden arttırarak sattıkları görülmektedir…”
VIII- 1943 yılı itibarıyla Yunanistan’da yaşanılan açlık sıkıntısı
Türk gazetelerine de aşağıdaki şekilde yansımıştır;272
269- İkdam, 28 Mart 1942
270- Vakit, 3 Mart 1942
271- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Atina-Pire Başkonsolosluğu tarafından Hariciye Vekâletine
gönderilen 15 Haziran 1942 tarih ve 28742/666 (12014) sayılı yazı.
272- Cumhuriyet, 21 Mart 1943.
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“Gençliğin vaziyeti belki hepsinden fecidir. Mesela Atina
Üniversitesi’nin 10.000 talebesi kendileri için inşa edilmiş olan kantin
tarafından iaşe edilmektedir. Bunlara verilen gündelik erzak 50 gram
zeytin yahut 112 gram fasulye yahut 100 gram kuru üzüm veyahut 160
gram kuru incirden ibarettir. Tabi ne yağlı madde, ne et, ne hamur işi, ne
de sütlü gıda maddesi akla getirilebilir. Tam inkişaf hâlindeki gençliğin
uzviyeti böyle bir rejime ne kadar zaman dayanabilir?”

2- Yunan Çocukların Türkiye’ye Gönderilmemesi
Diğer taraftan Yunanistan’dan getirilmesi planlanan Yunan çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere girişilen hazırlıkların tamamlanması üzerine 27 Mayıs 1942 Çarşamba günü 150 ton lakerda, 500 ton üzüm, 560 ton incir, 120 ton fındık, 20 ton ceviz, 250 ton
zeytin ve 10 ton yumurta ile Pire’ye gidecek 273 Dumlupınar gemisinin dönüşte Yunan çocukları da getirmesi kararlaştırılır.274 Ancak
daha sonra Yunan Kızılhaç’ının ‘Millî anane ve terbiye sistemlerine
uygun olmadığı gerekçesiyle’275 ve ‘lisan, muhit ve ayrılma bakımından’276 çocukların yurtdışına çıkartılmaması yönündeki müracaatı
üzerine çocukların ülke dışına çıkartılmasına pek sıcak bakılmaz.
Yunanistan Kızılhaç yetkilileri tarafından 4 Mayıs 1942 tarihinde
Türkiye’ye, 16 Nisan 1942 tarihinde de İtalyan Kızılhaç yetkililerine bu konuyla ilgili son durum ayrıca bildirilir;277
“Türkiye Kızılay’ı Reisi,
Bay Reis,
Memleketimizi alakadar eden bütün meselelere karşı göstermekte olduğunuz alakayı bildiğimden dolayı bugün bilhassa Yunan çocuklarını
273- Geminin bu seferi daha sonra 6 Haziran 1942 tarihine ertelenecektir. İkdam, 7 Haziran 1942
274- İkdam, 26 Mayıs 1942
275- İkdam, 31 Mayıs 1942
276- Vakit, 27 Mayıs 1942
277- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Kızılay Cemiyeti Umum Müdürlüğü tarafından Hariciye Vekâleti
Yüksek Makamına gönderilen 13 Mayıs 1942 tarihli ve 7740/321 sayılı resmi yazı.
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alakadar eden bir meseleden size bahsetmek cesaretinde bulunuyorum.
Yazı geçirmek üzere Mısır’a 3000 çocuk gönderilmesinin muvafık olacağı meselesinin kimin tarafından beynelmilel Kızılhaç komitesine iblağ
edildiğini bilmiyorum.
Komite bu hususa taraftar görünüyordu. Fakat maaş şükran bu husustaki mücadelelerini talep etmek üzere mesele işgal eden hükümetlere
ait Kızılhaçların mümessillerine yazıldı.
İtalyan Kızılhaç’ı delegesi Mösyö Arno benim 30 sene Mısır’da bulunduğumu bildiğinden bu husustaki fikrimi sordu. Tekrara hacete kalmamak üzere kendisine 30 Nisan’da göndermiş olduğum mektubun bir
suretini size takdim ediyorum. Orada memleket çocuklarının muhaceretlerine bilhassa yazın kendi ahalisinin bile terk ettikleri bir memleket
olan Mısır’a gönderilmelerine razı olmamaklığımıza bizi mecbur eden
sebepleri göreceksiniz. Bir aydan beri burada bulunan İsviçre sıhhî heyeti de aynı, yani hiçbir şey pahasına çocukların memleketlerinden çıkarılmaması fikrindedir.
Söylenen lisan, akrabalık, adet ve bilhassa yazın Yunanistan’ın dağ
ve plajları velhasıl her şey çocukların memleketi terk etmemesi lehindedir. Burada eksik olan yiyecek ve giyeceğin de bir kısmıdır. Bütün diğer
teşkilatın memlekette yapılması kolaydır.
Bu noktai nazarımızı beynelmilel Kızılhaçlara bu suretle iblağ ettik. Bu fikrimizden mülhem olarak Kızılay’ın 4–10 yaşında 1000 kadar çocuk için gıda maddeleri ve belki bir miktar giyecek vermesi arzusu
üzerine sizin insanî hislerinize müracaat etmeyi düşündük. Bu suretle
Yunanistan’a pek büyük bir iyilik yapılacak, tekliflerimizin hakikat olmasına hizmet edilecektir. Kızılay’ın bize gösterdiği hakikî kardeşçe hissiyat bu teklifi size yapmaklığıma saik olmuştur. Yüksek hürmetlerimizi
ve minnettarlık hislerimizi kabul etmenizi rica ederiz Bay Reis.
Yunan Kızılhaç Reisi J. Athanasaki”
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“Bay G. Arno
Yunanistan’daki İtalyan misyonu nezdinde Başkonsolos
Bay Başkonsolos,
Bu sabah elimize gelen 11 cari tarih ve 4462 numaralı mektubunuzu aldığımızı teyit ederiz. Azası meyanı da Mısır’ı tanıyan kimselerde
bulunan cemiyetimiz icra komitesinin fikrini aldıktan sonra ona cevap
veriyoruz:
Esas itibarıyla Yunan çocuklarının bilhassa ilkbahar ve yazın memleket haricine çıkarılmaları faideli olacağını zannetmiyoruz. Nakil
masraflarının çok olmasından maada yalnız Yunanca konuşan bu çocuklar kendilerine refakat edecek olan Yunan hastabakıcılarından maada ecnebi bir lisan konuşan muhitlerle pek büyük müşkülat ile anlaşabileceklerdir.
İkinci olarak, hiçbir memleketin iklimi mutedil olan Yunan iklimiyle
bilhassa yazın mukayese edilemez. Isparta’da oraya gönderilmiş olan
çocukları evlerine almak için bütün ahalinin sokaklara fırladığı gibi
Yunanistan’ın dağ ve kırlarında aynı lisanı söyleyen ahali de bunları
kollarını açarak karşılayacaklardır. Bunların memlekette kalmaları için diğer bir sebep de bu mevsimde Yunanistan’da taze sebzeler ve
meyvelerin bolluğudur. Eskiden bütün ahalinin yazın başlıca gıdalarını
bunlar teşkil ediyordu. Kırlarda, dağlarda, plajlarda, oteller, mektepler
ve hususi evler bulunduğu gibi bulaşık hiçbir hastalık da yoktur ve her
vakitte doktor bulunabilir. Bilhassa çocukların Mısır’a gönderilmelerini
tasvip edemeyiz.
Pek çok rutubetli olan ve fakat adi yerli ahaliden (basse population
indigéne) hâli olan Remich’den maada bütün kırlar yerli ahali ile meskûndur. Yunan kolonisi son seneler zarfında köylerden çekilerek İskenderiye, Kahire ile Süveyş, Portsaid, İsmailiye gibi küçük şehirlerde temer-
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küz etmişlerdir. Bu memleketin dâhilinde bedbaht fellah çocuklarının
gözlerini dolduran müthiş sinek beliyesi hasebiyle Aphtalmie, Trahoma,
Bilaharzia hastalıkları pek çok görülen vakalardandır.
Mevsim, fazla sıcaklık, toz, sinek, sivrisinek ve sahilin pek çok rutubeti sebebiyle yazın bütün Avrupalı ahali, hatta Mısırlıların yüksek
tabakası bile muntazaman memleketi terk ederler. Şahsen yalnız ilk senesi müstesna olmak üzere hiçbir yazı Mısır’da geçirmeksizin orada 30
sene oturdum. Bu şerait dâhilinde Mısır’a doğru bir çocuk hicretini tasvip edemeyiz. Bundan başka 3000 çocuk için yapılacak masrafla ahalinin teşkilat ve yardımı ve işgal makamlarının çocukların menfaatleri
için maalmemnuniye yapacaklarından emin olduğumuz bazı malzeme
yardımı sayesinde 50.000’den fazla çocuk güzel ve sıhhî bir suretle barındırılabilir.
Muhakkak surette lazım olan bunların gıdalarını temin ve hayatlarını tanzim etmektir. Kendisine malik olmak bahtiyarlığına nail olabilirsek Mösyö Jünod gibi bir teşkilatçı, birkaç zaman için bir İsviçre
heyeti ve çocuklara lüzumlu gıdaların tedariki için işgal makamlarının
yardımlarıyla bu çocuklar memleketlerinden kıpırdamamak ve İsviçre
de binlerce çocuğun hayatını kurtarmak bahtiyarlığına nail olacaklardır. Yüksek tazimlerimizin kabulünü rica ederim.
Yunan Kızılhaç Reisi J. Athanasaki”
Öte yandan aynı günlerde Beynelmilel Kızılhaç Cemiyeti de bir
açıklama yapma gereği duyar ve 1.000 Yunan çocuğun Türkiye’ye
gönderilmemesi konusundaki kararın kendilerinden değil Yunan
Kızılhaç Cemiyeti’nden çıktığını ve bazı Türk gazetelerinde bu konuyla ilgili olarak yanlış haberler bulunduğundan bu açıklamanın
yapıldığını belirtir.278 Konuyla ilgili olarak yeni ortaya çıkan durum
278- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Beynelmilel Kızılhaç Cemiyeti tarafından Kızılay Cemiyeti Genel
Başkanlığına gönderilen 7 Temmuz 1942 tarih ve G.69. G. 3/40 a (15228) sayılı yazı
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Türk basınında da Hüseyin Cahit gibi yazarlar vasıtasıyla “Kızılay
getirtmek istedi, fakat Kızılhaç göndermedi.” başlığıyla hemen yerini bulur;279
“Haber ilk başta ehemmiyetsiz gibi görünüyor. Fakat üzerinde biraz
durulacak olursa çok ibret ve intibahla telakki edilmesi lazım geleceğine
şüphe kalmaz.
Malum olduğu üzere bizim Kızılay cemiyeti geçen seneden beri
Yunanistan’a erzak göndermek suretiyle yaptığı samimane yardımı kâfi
görmeyerek bir de Yunanistan’dan 1.000 tane Yunan çocuk getirerek
bunları harbin sonuna kadar Türkiye’de yedirmeye, içirmeye, yatırmaya karar vermişti.
Biz bu kararın sabaha akşama tatbik edilmesini ve bir sürü Yunan
çocuğun memleketimize gelmesini beklerken Atina’dan Kızılhaç’ın gönderdiği bir telgraf geldi. Bu telgrafta tahrik Kızılhaç cemiyetinin ‘Yunan
çocuklarının Türkiye’ye gitmesine iki milletin adetleri birbirine uymamasından dolayı müsaade edilmediği’ bildirilmekte idi.
Doğrusunu söylemek lazım gelirse ancak Türk milletine has fevkalade civanmertlik ve semahat saikıyla Yunan çocuklarına mürüvvet ve
merhamet kollarımızı açmamıza rağmen onların gelmemesi bizleri çokluk müteessir etmez. Nihayet zorla güzellik olmaz. Kimseye zorla iyilik
etmek ve bilhassa iaşece kendimizin de az çok sıkıntıda bulunduğumuz
bir sırada başkalarını doyurmaya kalkışmak mecburiyetinde değiliz.
Yalnız bu işe Avrupa Kızılhaç’ının bu suretle karışmasına ve ‘adet
noktai nazarından Yunan çocuklarının Türkiye’ye gitmesi münasip olmayacağına’ karar vermiş bulunmasına şaşmamak kabil değildir. Bu
karar her şeyden evvel Kızılhaç cemiyetinin cehaletine ve gafletine delalet eder. Çünkü bugün Yunan denilen halkın içinde yakın bir zamanda
Türkiye’den hicret etmiş yüz binlerce insan vardır. Bu insan kütlesi ise
279- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Başvekâlet Matbuat Umum Müdürlüğü tarafından Kızılay
Cemiyeti Merkez Reisliğine gönderilen 2 Haziran 1942 tarih ve 1957 (11124) sayılı yazıya ekli 31 Mayıs 1942
tarihli Tasviri Efkâr gazetesi.
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yüzlerce sene Türk vatanında yaşamış, Türk nam ve nimetiyle perverde olmuş, Türk himaye ve müsamahasından istifade ederek gayet müreffeh ve mesut bir hayat geçirmiştir. Keza bugün de Türkiye’de yine
birçok Rum vatandaş vardır. Bu vatandaşlar bizim aramızda bugün
Yunanistan’daki ırkdaşlarından çok iyi, çok bahtiyar yaşamaktadırlar.
Yunanistan’dan getirtmek lütfünde bulunmak istediğimiz 1.000 çocuğun aileleri içinde birçoklarının vaktiyle Türkiye vatandaşlığı etmiş ve
hala Türkiye hasretini çekmekte bulunmuş olduklarına şüphe edilemez.
Kızılay cemiyeti mahut kararını vermeden evvel bu eski Türk vatandaşlarının reyini almış olsaydı böyle bizim de izzeti nefsimize dokunacak
bir yol tutmamış olurdu...”
Konuyla ilgili olarak Hariciye Vekâleti de Kızılay’ı bilgilendirir ve “4–10 yaşındaki 1.000 kadar Yunan çocuğunun memleketimizde barındırılmaları işine dair Yunan Kızılhaç Reisliğinden Sayın Cemiyetleri Umumi Merkezine gönderilip birer sureti yukarıda tarih ve
numarası yazılı tezkerelerine bitişik olan mektuplar mütalaa olundu.
Yunan Kızılhaç’ı bahis mevzuu mektuplarında Yunanistan’daki iklim
şartlarının mükemmel olduğunu, lisan, adetler, akrabalık bakımından
bu çocukların memleketlerini terk etmelerinin muvafık olamayacağını,
Yunanistan’da eksik bulunan şeyin yiyecek maddeleriyle kısmen giyecek
eşyasına münhasır bulunduğunu beyan ederek Kızılay’ın bu 1.000 kadar Yunan çocuğuna yiyecek ve kısmen de giyecek yardımında bulunmasını rica etmektedir. Yunanistan’da bulunan bu gibi çocukların iaşe ve
elbise ihtiyaçları esasen Cemiyetleri delaletiyle memleketimizden yapılan sevkıyatla kısmen temin edilmekte olduğundan Yunan Kızılhaç’ının
bu müracaatı üzerine yapılacak başka bir muamele bulunmadığını...”280
der. Yunanistan’ın 1000 Yunan çocuğu göndermekten vazgeçmesi
Kızılay ilgili birimlerine “Yunan çocuklarının gelmeleri şimdilik teeh-

280- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Hariciye Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Umum Müdürlüğüne
gönderilen 6 Haziran 1942 tarihli ve 28196–628(11433) sayılı resmi yazı
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hür etmiştir...”281 sözleriyle duyurulur ve bunun ardından Türkiye’de
yapılan hazırlıklara derhal son verilir. Konuyla ilgili olarak “Yunan
çocuklarının gelmeleri şimdilik teehhür etmiştir. Sanat evinde dikilmekte olan çamaşırlar için biçilmiş kumaşlar dikilecek ve halen biçilmemiş
olan kumaşlar biçilmeyecektir. Elde dikişte bulunan çamaşırların dikiş
işleri tamamlanınca biçilmemiş kumaşlarla birlikte Etimesgut ambarlarımıza sevk olunacaktır...”282 denilir. Başbakanlık tarafından 15
Nisan 1942 tarihli ve 3156/87 sayılı emirle Yunanistan’dan getirtilecek çocuklar için Baltalimanı’ndaki eski Balıkçılık Enstitüsü’nde
başlatılan tamir, bakım ve tadilat çalışmaları da Kızılay tarafından
ikinci bir talimata göre durdurulur.283 İlginçtir ki Yunanistan kendince sebeplerle muhtaç 1.000 Yunan çocuğunu Türkiye’ye göndermek istemezken neredeyse savaşın sonuna kadar bu çocuklar için
yardım taleplerinde bulunmaya da devam eder. Özellikle Belçika ve
Yunanistan’da ortaya çıkan savaş durumu ve yeni doğan bebeklerle
birlikte çocuklarda beslenmeye bağlı çeşitli hastalıkların ortaya çıkması, ayrıca çocuk sağlığı ve bakımı konusunda sorunlar yaşanması
üzerine bu ülkelere gıda yardımından ziyade çocukları kurtarmaya
yönelik yardım yapılması düşüncesini de ortaya çıkartır.284
Bu yeni durum karşısında yenilenen tesislerin ülkedeki muhtaç
çocuklar için kullanılması düşünülmeye başlanır;285
“Türk’ün yüksek insanlık ve şefkat duygusu, felakete uğramış komşumuz Yunanistan’ın 1000 çocuğunu yurdumuza getirip bakmaya, sefalet ve ölümden kurtarmaya karar vermişti. Bunun için de lazım gelen
hazırlıklar yapılmıştı. Yunan Kızılhaç’ı, Kızılay Cemiyeti’ne müracaat
281- KGMA. K. No. 2697, D. No. 1942/13-1C. Dışişleri Vekâleti İkinci Daire Umumi Müdürlüğü tarafından
Türkiye Kızılay Derneği Başkanlığına gönderilen 18 Mart 1953 tarihli ve 49299 (5055) sayılı yazı.
282- KGMA. K. No. 2697, D. No. 1942/13-1C. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi’nin 23 Mayıs 1942 tarihli ve 8701
sayılı resmi yazı.
283- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Kızılay Cemiyeti Merkezi tarafından Başvekâlete gönderilen 18
Haziran 1942 tarih ve 10596/408 sayılı yazı
284- The New York Times, 7 Mayıs 1943.
285- Abidin Daver, “1000 Türk Çocuğunu Koruyalım.”, İkdam, 28 Mayıs 1942
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ederek Elen çocuklarının yurtları dışarısına çıkarılmamasını istediği
için bu teşebbüsten vazgeçilmiştir. 1000 Yunan çocuğunu korumak için
her türlü hazırlıklar yapılmış olduğuna göre, şimdi onların yerine 1000
kimsesiz ve fakir Türk çocuğunu korumamız münasip ve muvafık olmaz
mı? Mademki bu kadar çocuğu yatıracak, yedirip içirecek tertibat hazırdır, o halde bu imkândan istifade ederek muhtaç yavrularımızdan 1000
tanesini sefaletten kurtaralım. Aynı zamanda onların talim ve terbiyesi
de temin edilmiş, böylece 1000 Türk çocuğunun hayatları gibi istikballeri de kurtarılmış olur.
Bu hayırlı işte Kızılay’a yardım edecek şefkatli, cömert, âlicenap binlerle yurttaş çıkacağına şüphe yoktur. Muhtelif müesseselerimiz de birkaç çocuğun masrafını taahhüt ederler, böylece pek lüzumlu ve faydalı
bir içtimai yardım işi başarılmış olur. Komşu ve dost bir devletin muhtaç
çocuklarını korumak gibi insanî bir vazife, şimdi artık millî bir vazife
hâlini almıştır. Bu vazifemizi el birliğiyle yapalım.”
Hemen ardından da “Baltalimanı’ndaki mülga Balıkçılık Enstitüsü binasındaki telefonun Kızılay adına kayıt muamelesi zamanında
yaptırılmıştı. Kızılay’ın bu binadan alakası kesilmesi tekarür edince
telefon önümüzdeki kış aylarında İstanbul’un fakir mıntıkalarında
erzak deposu vazifesi görecek olan Çırağan deposuna aktarılmış ve
bütün resmi muamelesi yapılarak nakledilmiştir.”286 denilerek malzemenin tekrar ve azami ölçülerde istifadesi yönüne de gidilir. Bu
binadan kaldırılan telefonun yerine yeni bir telefonun konulmasının ise mümkün olmadığı belirtilir.287 Bu arada tesisin ambar olarak
kullanılacağı belirtildikten sonra burada görev yapan bekçilere de
Çırağan’da görev yapan bekçiler kadar maaş ödenmesi gerektiğine
karar verilir.288 Ayrıca binanın mühendisliğini yapan Mühendis Ce286- KGMA. K. No. 2697, D. No. 1942/13-1C. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından 19 Ağustos 1942
tarihinde gönderilen 11518 sayılı resmi yazı.
287- KGMA. K. No. 2697, D. No. 1942/13-1C. Münakalat Vekâleti tarafından gönderilen 13 Ağustos 1942 tarihli
ve 16206 sayılı resmi yazı.
288- KGMA. K. No. 2697, D. No. 1942/13-1C. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından 12 Ağustos 1942
tarihinde gönderilen 7153 sayılı yazı.
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malettin Üstünay ve Mimar Hristo Eftimyadis’e de alacakları derhal
ödenerek hesaplar kapatılır.289 Konuyla ilgili olarak Kızılay da Başbakanlığa bir müracaatta bulunarak yapılan masrafların Kızılay’a
ödenmesini talep eder. Konuyla ilgili olarak Başvekâlet tarafından
gönderilen yazıda ise ”Hazinece vekilliğiniz emrine tahsis edilmiş
olan Baltalimanı’ndaki Balıkçılık Enstitüsü binası hakkında Kızılay
Cemiyeti Umumi Merkezi Reisliğinden alınmış olan raporun bir
sureti ilişik olarak sunulmuştur. Yunanistan’dan gelmesi mevzubahis çocukları barındırmaya tahsis edilmiş olması vesilesiyle Kızılay
tarafından yapılan tamiratın bu binayı yakın zamanda ve hemen harap olmaktan kurtarmış olduğu anlaşılmaktadır. Binaenaleyh tamir
bedelinin Kızılay’a ödenmesi hususunun Maliye Vekilliği ile de temas edilerek temini çarelerinin aranmasını, binanın vaziyeti hazırası tespit edilmek suretiyle ve zabıt varakası mukabilinde Kızılay’dan
tesellüm edilerek iyi bir halde muhafazası için icap eden tedbirlerin
alınması, binanın ileride ne maksatla ve ne şekilde kullanılması düşünülüyorsa bu hususta malumat verilmesi”290 istenir. Baştanbaşa
yenilenen sarayda 1.000 Türk çocuğunun barındırılması yönünde
başlatılan kampanya kamuoyunda geniş yankı bulur291 ve Kızılay
yetkilileri bu konuda çalışmalara başlayarak Türk çocuklarının buraya yerleştirileceklerini açıklar.292 Konuyla ilgili olarak Tasviri Efkâr gazetesinde yayımlanan yazıda ise “Tasviri Efkâr’ın eski bir derdi
vardır. Yaz, kış yalınayak dolaşan fakir yavruların bu halden kurtarılmaları için bu sütunlarda her fırsattan istifade ederek neşriyat yapmış
ve bu biçare çocuklara birer ayakkabı tedariki için bütün hayır cemiyetlerini, hükümeti, belediyeyi yardıma davet etmişti. Bu neşriyatın neti289- KGMA. K. No. 2697, D. No. 1942/13-1C. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından 23 Temmuz 1942
tarihinde gönderilen 7153 sayılı resmi yazı.
290- KGMA. K. No. 2697, D. No. 1942/13-1C. Başvekâlet tarafından gönderilen 25 Haziran 1942 tarihli ve
6/978–6 ve 12899 sayılı resmi yazı
291- Yeni Sabah gazetesinde Hüseyin Cahit, Tasvir-i Efkâr’da Cihat Baban, İkdam gazetesinde Abidin Daver bu
konunun en ateşli savunucuları olurlar.
292- Daha sonra yapılan bir açıklamayla savaş koşulları çerçevesinde 1000 çocuğun İstanbul’da toplanması
yerine 1000 Yunan çocuğu için ayrılan tahsisat ve malzemelerin 1942 yılı içerisinde muhtelif şehirlerde açılacak
aşhanelerin ihtiyaçlarında kullanılacağı belirtilir. İkdam, 6 Haziran 1942
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cesini beklerken dün sabahki refiklerimizin birinde başta Türk matbuatı olmak üzere bütün memleketin derhal benimseyeceği bir teklif çıktı.
Bu teklifte bir gazeteci arkadaşımız memleketimize getirilmelerinden
sarfınazar edilen 1.000 Yunan çocuğun yerine yapılan hazırlıklardan
istifade edilerek 1.000 Türk yavrusunun himayesi teklif ediliyordu. Bu
mütalaa ve isteğe Tasviri Efkâr da can ve gönülden iştirak ederken böyle
bir hayırlı işin ortaya atılmasında amil olan fikir sahibine himaye ve
şefkat görecek olan 1.000 memleket yavrusu namına teşekkürü de borç
bilir. Teklif her tarafta memnuniyetle karşılanmıştır. Kızılay’ın Yunan
çocuklardan boş kalan himaye müessesesine Türk yavrularını alacağına
muhakkak nazarıyla bakılmaktadır.”293 denilir.
Aynı şekilde İkdam gazetesinde de Abidin Daver imzalı olarak
“1.000 Türk yavrusunu koruyalım” başlığıyla verilen haberde “Başmuharririmiz Abidin Daver evvelki günkü nüshamızda Türkiye’ye gönderilmesinden vazgeçilen 1.000 Yunan çocuğu için Kızılay’ın yaptığı hazırlıkların durdurulmamasını, bu yerde 1.000 fakir ve muhtaç çocuğumuzun barındırılmasını, şefkat ve himayeye alınmasını çok yerinde bir
fikir ve görüş olarak ileri sürmüştü...”294 denilerek bu konudaki teklifin
İkdam gazetesinden Abidin Daver tarafından yapıldığını da açıklar.
Aynı şekilde Tasviri Efkâr gazetesinde Cihan Baban da “1.000 Türk
çocuğunu koruyalım.” başlıklı yazısında “İki yıl evvel aynı sütun ve
aynı yerde ortaya attığı bir teklifle kahraman Mehmetlerimize kış hediyesi vermek için vatandaşların şuurunu harekete getiren ve bütün memleket halkından sıcak bir mukabele gören Abidin Daver ağabeyimiz
dün de yine aynı sütun ve aynı yerde çok güzel bir yardım hareketinin
alemdarlığını yaptı.1.000 tane Yunan çocuğunu sıkıntı ve mahrumiyetten kurtarmak için kucağını açan devletten Yunanların itizar ile boş
bıraktıkları yere bu mevzuda başkaları için gösterdiğimiz şefkat ve mu293- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Başvekâlet Matbuat Umum Müdürlüğü tarafından Kızılay
Cemiyeti Merkez Reisliğine gönderilen 2 Haziran 1942 tarih ve 1957 (11124) sayılı yazı.
294- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Başvekâlet Matbuat Umum Müdürlüğü tarafından Kızılay
Cemiyeti Merkez Reisliğine gönderilen 2 Haziran 1942 tarih ve 1957 (11124) sayılı yazıya ekli 31 Mayıs 1942
tarihli İkdam gazetesi.
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habbeti kendimiz için esirgemeyelim ve gerçekten muhtaç 1.000 Türk
çocuğunu bu darlık zamanlarında mahrumiyet ve felaketten kurtararak
memleket için kazanalım. Teklifin bir saniyede ve hatıra gelmesiyle beraber kabul edileceğinden eminiz çünkü Yunan çocuklarına gösterdiğimiz
misafirperverliğimizin öz benliğimizden esirgenmesi için ne kutsi, ne
idari bir sebep mevcuttur ve bu yardımın yapılmaması için herhangi bir
mazeret mantık çağlayanı önünde yamyassı olur.”295 der. Son Telgraf
gazetesinde R. Sabit ise aynı konuyla ilgili olarak “Baltalimanı’ndaki
bina ne olacak?” diye sorduktan sonra “Yunanistan’dan 1.000 çocuk
getirtilecek, Kızılay tarafından burada bakılacaktı. Sonra Yunan Kızılhaç Cemiyeti 1.000 Yunan çocuğunun Türkiye’ye gönderilmesinden
vazgeçmiş. Çünkü çocuklar yabancı bir muhite gidecekler, ailelerinden
ayrılacaklar, ayrı dil konuşan, ayrı bir muhitte yaşamaya mecbur kalacaklarmış. Her neyse 1.000 çocuk gelemiyor. Fakat bizim Kızılay
Cemiyeti bu Yunan çocukların ikameti, bakılması için Boğaziçi’nde,
Baltalimanı’nda büyük bir misafirhane hazırladı. Bir vakitler Balıkçılık Enstitüsü olan bina Yunan çocuklarının ikametine tahsis edildi. Bu
binaya birçok masraf edildi, tamir ve tadil edildi, teşkilat yapıldı vs. Şimdi Yunan misafirler gelmekten vazgeçince bu binada yapılan hazırlıklar
gayesiz kalıyor demektir. Bir sürü de masraf ettik. Birkaç arkadaşın da
işaret ettiği gibi bugün için bu vaziyet karşısında yapılacak iş bu binayı Türk çocuklarına tahsis etmektir. Bakıma, himayeye muhtaç birçok
Türk çocuğu var. Bunların içinden yardıma en fazla muhtaç olan 1.000
çocuğu tefrik etmek ve Baltalimanı’nda hazırlanan binaya yerleştirmek
lazımdır. Bu suretle bir taşla iki kuş vurulmuş olur. Hem de 1.000 Türk
yavrusu bakıma kavuşur. Kızılay Cemiyeti’nin şimdi ne düşündüğünü
bilmiyoruz. Fakat bu fikir üzerinde duracağını muhakkak addediyoruz. Dünya harp hali dolayısıyla mali müzayaka içinde bulunan Türk
ailelerinin sayısı daha çok artmıştır. Bugün geçim ciddi bir mesele halini
almıştır. 1.000 Türk çocuğunu alır ve onlara bakarsak cemiyet yarın için
295- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Başvekâlet Matbuat Umum Müdürlüğü tarafından Kızılay
Cemiyeti Merkez Reisliğine gönderilen 2 Haziran 1942 tarih ve 1957 (11124) sayılı yazıya ekli 29 Mayıs 1942
tarihli Tasviri Efkâr gazetesi.
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1.000 genç kazanmış olur. Bu gençlerin içinden memlekete hizmet edecek kıymetli unsurlar elbette çıkacaktır. Vatanın kendilerine yaptığı bu
hayırlı hizmeti elbette minnetle yad edeceklerdir. Baltalimanı’nda hazırlanan yere bir an evvel 1.000 Türk çocuğunun yerleştirilmesini temenni
ediyor ve bu hayırlı işin yapılacağını ümit eyliyoruz.”296 der.
Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğü emrinde bulunan
Baltalimanı’ndaki eski Balıkçılık Enstitüsü binasının Sağlık Bakanlığı tarafından kemik hastalıkları hastanesi yapılmak üzere istenmesi sonrasında 13 Kasım 1942 tarihi itibarıyla bina söz konusu
bakanlığa tahsis edilir; ancak bina askerî bir birlik için de uygun
olarak düşünüldüğünden ve bina kullanılmadığı dönem içerisinde
bir askerî birlik tarafından kullanıldığından ortaya yeni bir problem
çıkar. Askerî birliğin daha sonra bir başka yere nakledilmesiyle bu
mesele de halledilir ve bina Sağlık Bakanlığı’na kemik hastalıkları
hastanesi yapılmak üzere 24 Şubat 1943 tarihinde teslim edilir. Öte
yandan söz konusu bu Yunan çocukların Türkiye’ye getirilmesi projesi tamamlanamadığından 1941 yılında bu çocuklar için yaptırılan
pek çok malzeme gibi 80 yatak ve 80 yastığın da 59 adedi aşocaklarına, 18 adedi 1943 yılında İğneada açıklarında batan motordan
kurtarılanlara ve 3 adedinin de depo bekçilerine imza karşılığında
verildiği belirtilmesine rağmen bunun gerçekleşmediği 1947 yılında yapılan bir soruşturmada ortaya çıkar297 ve konuyla ilgili olarak
yapılan tahkikatta Ali Selçuk ve Tacettin Gökal isimli memurların
bilgisine başvurulur. Bu soruşturma neticesinde söz konusu malzemenin Kuledibi’nde Malatya Hanı isimli bir yerde saklandığı ortaya
çıkar.298
296- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Başvekâlet Matbuat Umum Müdürlüğü tarafından Kızılay
Cemiyeti Merkez Reisliğine gönderilen 2 Haziran 1942 tarih ve 1957 (11124) sayılı yazıya ekli 30 Mayıs 1942
tarihli son telgraf gazetesi.
297- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Başvekâlet Matbuat Umum Müdürlüğü tarafından Kızılay
Cemiyeti Merkez Reisliğine gönderilen 2 Haziran 1942 tarih ve 1957 (11124) sayılı yazıya ekli 30 Mayıs 1942
tarihli son telgraf gazetesi.
298- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Türkiye Kızılay Derneği İstanbul Deposu Direktörlüğü tarafından
Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen 24 Mayıs 1947 tarihli ve 4702 (10352) sayılı yazı.
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C. YUNAN ADALARINA YARDIM
FAALİYETLERİ
Ege adaları olarak belirtilen bu adalar Türkiye’nin güneybatısında, içinde Rodos adasının da bulunduğu adalar grubudur. Türkler
bu adalara Oniki Ada veya Menteşe Adaları derlerken, Avrupalılar
Dodekanes, Dodekanisos (Dodeca-nissas) veya Güney Sporat Adaları adını verirler.299 Oniki Ada olarak bilinen ve esasında yirmiden
fazla ada ile bunlara bağlı çok sayıda adacık ve kayalıktan oluşan
adalar grubu Stampalia (Astropalya, Astropolia, Koçbaba), Rodos
(Rhodes, Rhodos), Kalki/Kharki (Herke, Calki, Khalki), Kerpe
(Karpathos, Scarpanto), Kasos (Kaşot, Casos, Casso), Piskopis (İlyaki, Piscopis, Tilos), Miziros (İncirli, Misiros, Nysiros), Kalimnos
(Kelemez, Kilimli, Calminos, Kalymnos), Leros (İleryos), Patmos,
Lipsos (Lipso), Simi (Sömbeki, Symi, Lymi), İstanköy (Cos, Hios/
Kos) ve Meis (Patmos) adalarını da kapsar. 300 İkinci Dünya savaşı
başladığında söz konusu bu adalar üzerinde Lozan Anlaşması’nın
15. maddesine göre belirlenen statü söz konusuydu ve adalar İtalyan
egemenliği altındaydı. 301 1912 yılında İtalya tarafından işgal edilen
adalar Lozan Anlaşması’nın 15. maddesi302 ile İtalya’ya bırakılmasına rağmen303 İkinci Dünya Savaşı sonrasında Paris İtalyan Barış
Anlaşması ile Yunanistan’a devredilmiştir. 304 Menteşe Adaları ola299- Ali Kurumahmut, Ege’de Temel Sorun; Egemenliği Tartışmalı Adalar, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara,
1998, s. 5.
300- Hüseyin Pazarcı, Doğu Ege Adalarının Askerden Arındırılmış Statüsü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Yay., No. 550, Ankara, 1986, s. 22.
301- Sertaç Hami Başeren ve Ali Kurumahmut, Ege’de Egemenliği Devredilmemiş Adalar, Stratejik Araştırma ve
Etüdler Milli Komitesi Araştırma Projeleri Dizisi 1/2003, Ankara, 2003, s. 60.
302- Anlaşmanın 15. maddesi “Türkiye aşağıda sayılan adalar üzerindeki tüm hak ve senetlerden İtalya yararına
vazgeçer. Bugün İtalya’nın işgali altında bulunan Astampalya (Astropalia), Rodos (Rhodes), Kalki (Calki),
Skarpanto, Kazos (Casso), Pskopis (Tilos), Misiros (Misyros), Kalimnos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos
(Lipso), Sombeki (Simi) ve İstanköy (Kos) adaları ile bunlara bağlı adacıklar ve Meis (Castelerizo) adası.”
şeklindedir.
303- Mümtaz Faik Fenik, 1939 Harbi Türkiye-İngiltere İttifakı ve Büyük Britanya İmparatorluğu, Zerbamat
Basımevi, Ankara, Mart 1941, s. 71
304- Sertaç Hami Başeren, Ege Sorunları, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Yay., 25, Ankara, 2006, s.42.
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rak da bilinen bu adalar İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalyan egemenliğindeyken önce Almanlar, ardından da İngilizler tarafından
işgal edilir. İtalyanların yenilmesinin ardından adaları müttefiki
Almanlar işgal eder. Bununla birlikte savaş döneminde adalar bölgesinde hâkimiyetini devam ettiremeyeceğini gören Almanya bölgeyi kendince tarafsızlaştırma siyaseti güder ve adaları Türkiye’ye
teklif eder. Türkiye’nin savaşta taraf olmadığını belirten İngiltere
ise kendisinin savaşta olduğunu belirterek Türkiye’ye yapılan bu
öneriye olumlu cevap verilmemesini ister. Ardından Yunan Kralı Naibi Damaskinos’un bu adaları ziyaret edeceğinin ve adaların
Yunanistan’a verileceğinin anlaşılması üzerine Türkiye 13 Mayıs
1945 günü İngiltere’den Leros, Kalimnos, İncirli (Mısıros), Sömbeki (Simi) ve İstanköy’ün idaresinin kendisine verilmesini talep
eder. 305 Gerek savaşın devam ettiği dönemde, gerekse savaş sonrasında adalar aynı şekilde pek çok müzakerelere konu olur. Adaların
İtalya tarafından Yunanistan’a bırakılması ise 10 Şubat 1947 tarihinde imzalanan Paris Barış Anlaşması sonrasında gerçekleşir. Adalar
Yunanistan’a bırakılırken, aynı zamanda askerden arındırılmış bir
statüde olacakları da imza altına alınır. 306
Öte yandan savaş henüz Yunanistan’a tam olarak sıçramadan
önce Ege adalarında307 bir takım sıkıntılar böylece ortaya çıkmaya
başlar. Durumu değerlendiren Türk hükümeti de bu konuda alınabilecek tedbirleri düşünmeye başlar. 308 Savaşın başlamasıyla beraber
bütün dünyayı sarsacak şekilde hammadde sıkıntısı baş gösterir309 ve
Türkiye de doğal olarak kendi kaynaklarıyla ilgili bir takım tedbir305- Sertaç Hami Başeren, a.g.e., s. 43.
306- Feridun Cemal Erkin, “Oniki Adayı Neden ve Nasıl Alamadık?”,Yakın Tarihimiz, Milliyet Yay., İstanbul, s. 29.
307- Yılmaz Altuğ, “İkinci Dünya Savaşı’ndan Sonra Yunanistan’a Verilen Adalar Meselesi”, Altıncı Askerî Tarih
Semineri Bildirileri-I, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara, 1998, s. 518–523. Mümtaz Faik Fenik, 1939 Harbi
Türkiye-İngiltere İttifakı ve Büyük Britanya İmparatorluğu, Zerbamat Basımevi, Ankara, Mart 1941, s. 71.
308- Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 030.10. 116.811.12, Dâhiliye Vekâleti’nin Başvekâlet Yüksek Makamına
gönderdiği resmi yazı, 20.08. 1938
309- Savaşın başlamasıyla beraber açlık, yokluk ve sefaletle de boğuşmak zorunda kalan Yunanistan’a Türkiye’nin
yardım faaliyetlerine başladığı dönem içerisinde 1 Dolar yaklaşık 1.32 Türk Lirasına karşılık gelmektedir.
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ler almaya ve kısıtlamalara gitmeye başlar. Savaş henüz Yunanistan’a
tam olarak sıçramadan önce Ege adalarında310 bir takım sıkıntılar
ortaya çıkmaya başlar. Durumu değerlendiren Türk hükümeti de bu
konuda alınabilecek tedbirleri ele alır;311
“Rodos ve İstanköy adalarındaki İtalyan tabiiyetinde bulunan Türk
ırkdaşlarımızın orada bir taraftan muhitin ve geçim yollarının darlığı,
diğer taraftan İtalyanların tazyiki karşısında hayat darlığına dayanamayarak İzmir civarına geldikleri vilayetten bildirilmiş ve öteden beri
bütün adalar sekenesinin yaptıkları gibi senenin altı ayında yurtta çalışmak ve kazandıkları para ile diğer altı ayı memleketlerinde geçirmek
imkânlarına müsaade verilmesi ilaveten istenilmiştir. Maişetlerini tedarik için anılan adalardan yurda gelecek ırkdaşlarımızın muvakkaten çalışmaları vekâletimizce de muvafık görülmüş ve keyfiyet anılan vilayete
tebliğ edilmiştir...”
Adalarda yaşayan halk yavaş yavaş göç etmeye zorlanırken bölgeye Alman ve İtalyan birlikleri yerleşmeye başlar. 312 İngiliz savaş
uçakları tarafından adalar üzerinde uyarı uçuşları yapılır ve Alman
hedeflerine yönelik taarruzlar devam ederken adalarda günde 5–10
kişinin açlıktan öldüğü yönünde haberler de gelmeye başlar. 313 Aynı
günlerde Ege sahillerinde karaya çıkan Kalimnos adasından 33 kişilik Yunan mülteci grubu ise adalarda açlıktan ölümlerin arttığını,
İtalyan askeri yetkililerin moral yükseltici olarak değerlendirdikleri için kiliselerin çanlarının çalınmasını yasakladıklarını, ayrıca
et, şeker ve kahve tüketilmesinin de yasaklandığını, gaz yağı kullanımının %30 oranında azaltıldığını ve bu nedenle geceleri bütün
adaların zifiri karanlıkta kaldığını belirtirler. 314 Adalarda Almanlar
310- Yılmaz Altuğ, a.g.e., s. 518–523. Mümtaz Faik Fenik, 1939 Harbi Türkiye-İngiltere İttifakı ve Büyük Britanya
İmparatorluğu, Zerbamat Basımevi, Ankara, Mart 1941, s. 71.
311- BCA. 030.10. 116.811.12, Dâhiliye Vekâleti’nin Başvekâlet Yüksek Makamına gönderdiği 20 Ağustos 1938
tarihli resmi yazı.
312- Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, Sarmal Yayınevi, İstanbul, Ekim 1995, s. 98
313- The Argus, 19 Şubat 1941.
314- The Argus, 24 Şubat 1941.
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tarafından sistemli bir şekilde uygulanan sindirme ve göç ettirme
politikası söz konusudur;315
“…Almanlar işgal edince İstanköy’de kalmış Türklerin hepsi kaçtı
mı? Hayır. İtalyanlar ada halkına iyi bir sivil savunma eğitimi vermişlerdi. Herkesin evinde, okulların alt katlarında sığınaklar hazırlanmıştı
ve bu sığınaklara girip çıkmanın kuralları herkese öğretilmişti. Bu nedenle bombalamalarda ölen az oldu ama geçim çok zorlaştı. Almanlar
her gün deniz uçağıyla gelip adalılardan sığır, koyun, keçi alıyor ve karşılığında çek veriyorlardı. Sonra bu çekler ödenmedi. 1944’e gelince Almanlar özellikle Türklere yine kendi ellerinde bulunan Kalimnos adasına gitmek istediklerinde hemen pasaport vermeye başladılar. Türklerin
bu pasaportlarla Kalimnos’a değil Anadolu’ya gideceklerini iyi biliyorlardı tabii. Besleyecek insan sayısının azalması işlerine geliyordu…”
Aynı günlerde İstanköy’den kaçarak Bodrum’a sığınanlar arasında ailesiyle birlikte fıstık satıp türkü söyleyerek geçimini sağlamaya
çalışan, bugün Bodrum yöresine özgü pek çok Yörük türküsüne de
imza atmış olan ve Fıstıkçı Ali olarak bilinen Ali Batı da vardır. 316 Bu
dönemde İngiliz askerî yetkililerinin adalar bölgesiyle ilgili yoğun
bir istihbarat faaliyeti içerisinde olduğu göze çarpar. Bodrum yarımadasındaki kıyı kasabalarına ve köylere adalardan panik hâlinde
kaçan Yunanların göçü devam etmekte olduğundan ve Yunan sığınmacıların gelişlerinde en çok bu bölgeyi tercih etmelerinden dolayı
İngilizler de istihbarat çalışmalarını bu bölge üzerinde ve özellikle
de İzmir ve civarında yoğunlaştırırlar. Durum öyle bir noktaya gelir ki Bodrum’da yaşayanlar bile bu görevde olanları artık tanımaya
başlamışlardır. Örneğin Bodrum Belediyesi tarafından basılıp dağıtılan ‘Bodrum’a Kanat Açanlar’ isimli takvimin yapraklarından
birisinde kişiler ‘Oturanlar, soldan sağa: Ali Nalbantoğlu, Dr. Mümtaz Ataman, İngiliz kumandan, liman başkanı, komiser. Ayaktakiler,
315- Cahit Kayra, Hoşça Kal Bodrum, Boyut Yay., Mayıs 1997, İstanbul, s. 82.
316- Hürriyet Bölge Eki, 16 Mayıs 2010.
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soldan sağa: Firdevsi Nayır, Ahmet Nalbantoğlu, Rum ajanı, Memedaki, Millî Emlak’tan Lütfullah Bey’ olarak gösterilir.
Şubat 1941 itibarıyla adalardan kaçmaya başlayan ve Alman işgaliyle birlikte “harabelerde, çul çaput üzerinde ve gözyaşları içinde”317
yaşayan Yunanlar ve özellikle de Kalimnos adasından kaçanlar da
bölgede hayat şartlarının gittikçe kötüleşmeye başladığını ve her
gün ortalama 5–10 kişinin açlıktan hayatını kaybettiğini belirtirler. 318 Adalar bölgesinde 26 Nisan 1941 tarihinden itibaren işgal girişimlerine hız veren Almanlar bölgede tahkimatlar yapmak suretiyle savunma tedbirlerini de güçlendirmeye çalışırken Türkiye’nin
Ege’deki bu adalara yardım faaliyetleri de aralıksız ve hiç kesintiye
uğramadan devam etmektedir. Yunan anakarasındaki bazı şehirlerle kıyaslandığında bazı küçük adalardaki hayatın çok daha kötü ve
acımasız geçtiği de görülecektir. Bulundukları adayı terk edemeyen,
yiyecek konusunda da büyük sıkıntılar yaşayan Yunanlar gelecek
yardımlar için tek çare olarak Türkiye’den gelecek gemileri veya
kayıkları beklemeye başlarlar. Örneğin Türkiye’ye son derece yakın bir konumda bulunan İkarya ve Cyclades adasında küçük veya
büyükbaş hayvan bulunmamaktadır. Adada yaşayan insanların
özellikle savaşın başladığı ilk günlerde yiyebilecekleri tek ürün incir, kayısı, üzüm gibi meyvelerle bazı sebzelerdir. O güne kadar et
ihtiyacının üçte birlik kısmını balıkçılıktan, geriye kalan kısmını da
ithal olarak adaya gelen yiyeceklerden sağlayan ada halkı savaşla beraber balıkçılığın yasaklanması, ithalatın söz konusu bile olmaması
ve dışarıdan da yiyecek gelmemesi yüzünden açlıkla karşı karşıya
kalırlar. Öte yandan savaş ekonomisi çerçevesinde yüksek enflasyon, işgalci Alman güçleri ve Yunan hükümeti tarafından basılan
karşılıksız paralar, üretimin sıfırlanması sonrasında para neredeyse
hiç kullanılamaz hale gelmişken elinde satabileceği veya değerlendirebileceği herhangi bir şeyi olanlar ise bunları daha iyi değerlendire317- The Palm Beach Post, 17 Temmuz 1944.
318- The Argus Australia, 19 Şubat 1941
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bileceklerini düşünerek adalardan Atina’ya göndermeyi planlamaya
başladığından adalarda bir şey bulunmazken Atina’da da hayat iyiden yiye katlanılmaz olur. Bu malların Atina gibi büyük şehirlere
gönderilebilmesi ekstra masraf ve işgücü gerektirdiğinden bazen yapılan harcamalar ve gayret boşa gittiği gibi fazla para kazanma rüyası da hüsranla sonar erer. Aynı şekilde gıda tüketiminin neredeyse %
30’luk bir kısmını adaya ait altı adet kayık vasıtasıyla Atina’dan sağlayan Naxos adasında da yiyecek sıkıntısı had safhadadır ve ayrıca
kayıklardan dört tanesi de batmış vaziyettedir. Bu arada gemilerle ve
daha çok da küçük kayıklarla Yunanistan’dan kaçmayı başarabilen
ve İstanbul’a gelen 30 kadar Yunan mülteci ise Alman askerlerinin
Yunanistan’ı sistemli bir şekilde yağmaladıklarını anlatır. 319
Ayrıca Türkiye tarafından İtalyan işgalindeki Rodos adasındakilere 11.181 kilo yiyecek, Rodos Türklerine 10.000 liralık gıda,
İstanköy’e ise 800 liralık Amerikan bezi gönderilir. Kızılay tarafından da Rodos’taki çocuklara ve hastalara dağıtılmak üzere 5840 kilo
pirinç, 2200 kilo zeytinyağı, 1500 kilo şeker, 2000 kilo taze balık
ve 60 adet canlı hayvan (keçi) Marmaris’ten bir motorla Rodos’a
gönderilir ve burada İtalyan Kızılhaç’ına teslim edilir. 320 Ayrıca
Yunanistan’a 33.771 Dolar değerinde 6 hastane aracı, 10.000 tetanos, 1000 kangren serumu, 10 ton gazlı bez, 1 ton hidrofil pamuk,
3000 metrekare gazlı bez, 3 bin battaniye, çeşitli tıbbi malzeme ve
ilaç gönderilir. Ancak Yunanistan’a yapılan yardımdan bir kısmının
işgal altındaki Yunan adalarına tahsis edilmesi ve bu yardımların
bizzat adalar tarafından ve doğrudan doğruya söz konusu adalara
en yakın Türkiye sahillerinden yapılması ve Alman işgali altındaki Midilli ve Sakız ile İtalyan işgalindeki Sisam ve Nikarias adaları konusunda Yunanistan Büyükelçisi’nin müracaatı üzerine konu
araştırılır ve Almanya ve İtalya Büyükelçilikleri ile görüşmelerde
bulunulur. Ancak İtalyan işgalindeki Sisam ve Nikarias adalarıyla il319- The Pittsburgh Pres, 22 Mayıs 1941.
320- Türkiye Kızılay Cemiyeti Umum Merkezi’nin 17 Mart 1941 tarihli yazısı. BCA.030.10.178.234.21
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gili olarak İtalyan Büyükelçiliği Yunanistan’da yiyecek durumunun
Ege adalarındakinden çok daha kötü ve vahim olduğunu belirterek
halen uygulanmakta olan yardım programının devam etmesini ve
değişiklik yapılmamasını isterler. Daha önce İskenderun’a sığınarak
iltica isteğinde bulunan Fransız gemilerini İskenderun’dan Erdek
limanına getiren kafile de seyir esnasında aynı drama şahit olur. 321
5 Mayıs 1941 tarihinde Syros adasında idareyi Almanlardan alan
İtalyanlar gönderlere önce İtalyan bayrağı çekerler ve hemen ardından da adada yenilebilecek ne varsa yağmalamaya başlarlar ve karşılığında da işgal döneminde piyasaya sürülen değersiz paralardan
verirler. İlginç bir nokta ise bu adalarda da Yunanistan’da olduğu
üzere karaborsa, fahiş fiyatlar ve savaş ekonomisinden istifade edenler ortaya çıkar. Syros’da deniz ticareti ile uğraşanlar karaborsada
satmak üzere stoklarını büyütmekle uğraşırken Ermoupolis adasında ise zengin toprak sahipleri küçük tarla sahiplerini sıkıştırmak ve
ellerinde ne varsa almakla meşguldürler. Bu arada açlığa bağlı olarak
ortaya çıkan ölüm vakalarında ise 1939 yılındaki 435’lik oran 1942
yılında 2.290’a yükselir ve ada sakinleri bu kadar ölüyü gömebilmek
için yerleşim merkezinin dışında zaman içinde gittikçe genişletilen
büyük bir çukur kazmak zorunda kalırlar. 322
Bu dönemde gerek Yunanistan’da, gerekse adalarda en perişan
olanlar sabit bir gelire sahip olan ve savaş zamanında aldığı para bir
çift ayakkabıya bile yetmeyen devlet görevlileriyle aynı şekilde haftalık ücret alan dar gelirliler olur. Adalarda yaşayan insanlara yardım amacıyla başlatılan girişimlerle ilgili olarak Kızılhaç Türkiye
Temsilcisi Raymond Courvoisier yaptığı açıklamada “…İaşe vaziyetleri çok acı olan Yunan adaları halkına Beynelmilel Kızılhaç tarafından yardım edilmesi takarrür etmiş ve bu hususta Türkiye hükümetiyle Büyük Britanya ve Mihver Devletleri arasında bir anlaşma hâsıl
321- Şemsettin Bargut, “İkinci Dünya Savaşı Hatıraları”, Türk Subaylarının İkinci Dünya Savaşı Hatıraları,
Genelkurmay Başkanlığı, Ankara, 1999, s.181–182
322- Mark Mazower, a.g.e., s. 50.
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olmuştur. Gerek Kızılay gerekse mülki ve askeri Türk makamları Beynelmilel Kızılhaç’ın bu yüksek insani hareketine geniş mikyasta kolaylık
göstermektedir. Ahalisine yardım edilecek adalar Sakız, Sisam, Midilli
ve Nikarya adalarıdır. Buralardaki aç ve mustarip halka 660 ton muhtelif gıda maddesiyle 500 çuval İngiliz unu tevzi edilecektir. Sakız’a götürülecek eşya üç Yunan vapuru, Sisam ve Nikarya’ya götürülecek eşya
200 tonluk bir yelkenli, Midilli’ye götürülecek (eşya ise) 200 tonluk diğer
bir yelkenli tarafından nakledilecektir. Nakliyat İzmir limanından yapılacak ve adalardaki tevziat da tamamen Beynelmilel Kızılhaç delegesi
Raymond Courvoisier’in kontrol ve nezareti altında cereyan edecektir.
Halen bu gıda maddelerinin yola çıkarılması için lisans beklenmektedir…”323 der. Aynı konuyla ilgili olarak Avam Kamarası’nda yaptığı
konuşmada İngiliz Harp Ekonomisi Bakanı Dalton da Türkiye’den
Yunan adalarına yiyecek gönderilebilmesi amacıyla her türlü tedbiri
almaya gayret gösterdiklerini, adalara gönderilecek gıda yardımının
tarafsız bir heyetin kontrolü altında bölgeye sevk edileceğini ve bu
adaların da gıda yardımında bulunulan bölgeler arasına alınmasına çalışıldığını belirtir ve Türkiye’nin yaptığı yardımların takdirle
karşılandığına işaret eder324 ve “Türkiye’den Akdeniz’deki adalara
yiyecek göndermeyi temin için lazım gelen tedbirleri almaya gayret ediyorum. Gıda maddeleri bitaraf bir kontrol altında bu adalara dağıtılacaktır. Bununla beraber İsveç tarafından ileri sürülen projeye uyarak
Ege Denizi’ndeki adaların da yiyecek yardımı yapılan bölgeler arasına
konulması için İngiltere hükümetinin yaptığı teklife henüz cevap gelmemiştir. Dumlupınar gemisinin Yunanistan’da dağılacak gıda maddelerini taşıyarak bu hafta İstanbul’dan hareket etmesi muhtemeldir. Bu
yardımın ne dereceye kadar genişletilebileceği meselesine gelince bu cihet
kendi ihtiyaçlarının müsaadesi nispetinde Türk hükümeti tarafından
tespit edilecektir…”325 der. Bununla birlikte İngiltere’nin neredeyse
323- Akşam, 5 Haziran 1942.
324- Vatan, 10 Haziran 1942.
325- Akşam, 10 Haziran 1942.
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savaş sonuna kadar Yunanistan’daki açlık tehlikesine çözüm olacak
hiçbir somut adımı söz konusu olmaz.
1942 yılı içerisinde de başta Sisam, Sakız, Midilli ve Nikerya
adaları olmak üzere ‘iaşe vaziyetleri çok feci olan’ Yunan adalarına
sadece İzmir’den Kuşadası limanı vasıtasıyla ve Kızılay depolarından ilk etapta 600 çuval un ve 660 ton civarında da muhtelif yardım
malzemesi gönderilir. 326 Sakız’a götürülecek olan gıda malzemeleri
3 Yunan gemisiyle, Sisam ve Nikerya’ya gönderilecek olan malzemeler ise 200 tonluk bir yelkenliyle, Midilli’ye gönderilecek olanlar ise başka bir gemiyle gönderilecektir. Bu arada İngiltere Ticaret
Ataşeliği tarafından Beynelmilel Kızılhaç Komitesi delegesi Mösyö
Courvoisier vasıtasıyla Sakız adasına gönderilmek istenilen 500
çuval un ile evvelce lisansı verilmiş olan 660 tonluk Türk yardım
malzemesinden 250 tonluk kısmının sevk edilmesi için de çalışmalar başlatılır. 327 Konuyla ilgili olarak İngiltere Sefareti Ticaret Ataşesi tarafından “Sakız adasından Türkiye’ye gelen Yunan muhacirleri
için son zamanlarda İngiliz makamatı Kıbrıs adasından 1300 çuval
un getirtmiştir. Bunlar Yunan muhacirlerini Kıbrıs’a getirdikten sonra
avdet eden kayıklarla taşınmış ve İzmir’deki İngiliz Başkonsolosluğuna
teslim edilmiştir. Bundan maada Amerikan Kızılhaç’ı aynı maksatla
Beyrut’tan iki vagon erzak göndermiştir. İngiliz hükümeti kendisini ve
Türk makamlarını rahatsız eden bu muhacerete mani olmayı faydalı telakki etmekte ve bu itibarla Başkonsolosumuzun emanetinde bulunan
bu 1300 çuval undan 500 çuvalını Ankara’daki beynelmilel Kızılhaç
delegesi Mösyö Courvoisier’in murakabesi altında dağıtılmak üzere sakız adasına göndermeği teklif etmektedir. Türk Kızılay’ı ile bu hususta mutabık kalındığından bahis mevzuu 500 çuvalın Sakız’a nakline
Türk hükümetinden müsaade istihsali için tavassutunuzu rica ederim.
Bu 500 çuval unun haricinde Ticaret Vekilliği tarafından evvelce lisansı
326- Cumhuriyet, 5 Haziran 1942.
327- KGMA. K. No. 2598, D. No. 1942-1943/9-4c. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Hariciye Yüksek
Vekâletine gönderilen 15 Haziran 1942 tarih ve 10247/402 sayılı yazı.
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verilmiş bulunan 660 tonluk Türk erzakından 250 tonunun gönderilmesi de ayrıca düşünülüyor. Bu erzak da Mösyö Courvoisier’in murakabesi altında dağıtılacaktır...”328 denilir. Gönderilen bu malzemeler
arasında Amerikan Kızılhaç Teşkilatı Suriye ve Lübnan Komitesi
tarafından Trablus’tan trenle İslâhiye üzerinden İzmir’e getirilen ve
Kızılay vasıtasıyla Yunan adalarından Çeşme ve havalisi sahillere iltica eden329 Yunan muhacir ve mültecilere yardım olarak verilmesi
kararlaştırılan üç vagon içindeki 32.000 kilo beyaz un, 10.000 kilo
kuru fasulye, 1.500 kilo süt tozu, 1.500 kilo toz halinde çorbalık, 183
kilo çekirdek kahve, 91 kilo balıkyağı ve 22 kilo muhtelif ilaç da bulunmaktadır. 330
Söz konusu günler adalarda yaşayan Yunan vatandaşlarının
panik halinde adalardan kaçmaya çalıştıkları ve bulabildikleri her
türlü deniz aracıyla Türkiye sahillerine ulaşabilmenin hesaplarını
yaptıkları günlerdir. Böylece tekneler, sandallar, sallar, şatlar ve hatta tahta parçaları ve keresteler üzerinde, bazen de hiçbir araç olmadan ve sadece yüzerek çalışarak Türkiye kıyılarına çıkmaya çalışan
Yunanlarla karşılaşılır. Ne yazık ki bu insanların hepsi aynı şekilde
şanslı değildir ve birçoğu ya hava saldırılarında hayatını kaybeder
ya da boğularak ölür. Büyük bir kısmı da açık denizde kaybolarak
azgın dalgalara yenik düşer. Bu konuda Bodrum Turgutreis’e bağlı Karabağlı köyünde anlatılanlara göre “Alman Harbi sırasında
İstanköy’ün yoğun bombardımanı sonucu batan gemilerden asker
cesetleri bizim kıyılara vurmuş. Köy bekçisi bunları kumsala gömermiş ve elbiseler, kaputlar, asker potinleri, tabanca, tüfekler köylüler
tarafından paylaşılırmış. Köylüler kış gününde asker kaputlarını giyerek kahveye gelmeye başlamışlar. Bir süre sonra da (kahvehanede)
328- KGMA. K. No. 2598, D. No. 1942-1943/9-4c. Hariciye Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi merkezi
Reisliğine gönderilen 6 Haziran 1942 tarih ve 28238/631 sayılı yazı.
329- KGMA. K. No. 2598, D. No. 1942-1943/9-4c. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Sıhhat ve İçtimai
Muavenet Yüksek Vekâletine gönderilen 22 Temmuz 1942 tarih ve 12876/23 sayılı yazı.
330- KGMA. K. No. 2598, D. No. 1942-1943/9-4c. Kızılay cemiyeti Umumi Merkezi Reisliği tarafından İzmir
Kızılay Reisliğine gönderilen 10 Şubat 1943 tarihli ve 2478 sayılı yazı.
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rütbelere göre oturmaya başlamışlar; albaylar yarbaylar başköşeye,
rütbesiz askerler girişe yakın bir yere derken tartışmalar da olmaya
başlamış. Bu durum kaymakamın kulağına kadar gelmiş, (ardından) (kaymakam) kahvede omuzlardaki tüm rütbeleri sökmüş ve
gitmiş. Köyde halen albay, yarbay lakaplı insanlar var, bu lakaplar o
günlerden eser kalmış.”331 Özellikle Samos (Sisam), Mtylene (Midilli, Lesbos), Kos ve Nikarya adaları açlık tehdidiyle en yakından
yüzleşen adalardır ve yaklaşık 300.000 adalı da bu tehlikeyi yakından hissetmektedir332 ve bu insanlar Türkiye’yi “işgal etmek”333 ve
hayatlarını kurtarabilmek için kendilerini denize atmaktadırlar.
Aynı şekilde adalardan kaçarak canını kurtaran ve İzmir’de Kızılay
yardımlarıyla hayatta kalan mültecilerin anlattıklarına göre adalarda insanlar açlıktan artık sadece otlarla beslenebilmektedirler; ancak çok şiddetli kış döneminin ardından kavurucu yaz sıcaklarının
başladığı günlerde bu otlar da derhal kavrulup kuruduğundan yiyecek ot da kalmamıştır. Yaklaşık 10.000 civarında adalı mülteci ise
Türk devriyelerini de atlatmak suretiyle Türk sahillerine çıkmayı
başarmış durumdadır ve bunların neredeyse yarıdan fazlası bir deri
bir kemik kalmış ve solgun benizleriyle İzmir ve ilçelerinde Kızılay
tarafından kurulan aşevleri ve çadır kentlerde yaşamaktadırlar. Aynı
günlerde BBC ise yaptığı yayında gıda açısından Türkiye’nin de sıkıntı çekmesine rağmen Yunan adalarına kuru gıda ve yiyecek yardımı göndermeye başladığını belirtir. 334 Kızılhaç raporlarına göre
ise bu Yunan adalarına yeterli ve zamanında gıda yardımı yapılmadığı takdirde çok büyük bir mülteci dalgası Türkiye sahillerine varacaktır ve durum kontrolden çıkacaktır. Aynı raporlara göre önünde
gördüğü tek şey açlıktan ölen insanlar olan adalı Yunan vatandaşları
için Türkiye’ye sığınmaktan başka da çare yoktur. Bu arada canını
331- http://www.bodrum.gen.tr/ArticleDetail.aspx?artId=91
332- The Montreal Gazette, 29 Mayıs 1942.
333- A.g.g., 29 Mayıs 1942.
334- A.g.g., 29 Mayıs 1942.
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kurtarabilen bir mülteci ise bazı Yunanların Alman işgal güçleriyle
işbirliği yaptıklarını ve az paraya aldıkları şeyleri çok yüksek fiyatlarla sattıklarını veya adaları terk etmek zorunda kalan insanların
gayri mülklerini neredeyse yok denecek kadar düşük paralara ellerinden alıp zengin olduklarını anlatır. 335
Aynı günlerde Beynelmilel Kızılhaç Komitesi aracılığıyla Yunan adalarına yardım malzemesi götürmek üzere gelen Dionisyos
isimli gemiyle ilgili olarak da olumlu cevap verilir. 336 Bunun hemen
ardından İstanbul’dan Yunanistan’a gidecek olan 38 sandık ilaç ve
tıbbi malzemeyle birlikte İzmir’den Yunan adalarına sevk edilecek
olan gıda maddelerinin İsveç bandıralı bir vapurla gönderilebilmesi
için İsveç Sefareti ile bir takım görüşmeler yapılır. Bu görüşmelerin devam ettiği süreçte Pire limanında demirli vaziyette bulunan
1.100 ton kapasiteli bir geminin Pire-Midilli ve Pire-Girit arasında
seferlerine devam ettiği; ancak İzmir’e uğramasına Alman yetkililer tarafından müsaade edilmediği de öğrenilir. 337 Ayrıca Kızılhaç
temsilcisi G. Beretta tarafından yapılan açıklamada Sisam, Sakız ve
Midilli adalarına buğday ve fasulye götürmek üzere Panaiya Thimani, Ayos Nikola, Ayos Nikolayos, Panaiya Lofari, Aya Paraskevi,
Panaiya, Takis isimli Yunan tekneleriyle toplam 9 sefer yapılacağı
belirtilir. 338 Ayrıca Kanada’dan İzmir’e gelecek olan diğer bir İsveç
vapurunun da aynı sebeple Yunanistan limanlarına giremediği, Kızılhaç temsilcisi Mösyö Störket vasıtasıyla Pire limanında 250 ve
260 ton kapasiteli iki motor temin etmek suretiyle ve iki seferde
İzmir’de bulunan yardım malzemelerinin götürülebileceği, bunun
için de kötü havalar için 5 gün, havanın düzgün olduğu günlerde
335- The Montreal Gazette, 29 Mayıs 1942.
336- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından gönderilen 17 Şubat
1943 tarihli ve 2808/162 (1265) sayılı yazı.
337- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c. Türkiye Kızılay Cemiyeti Sıtma, Firengi İlaçları, Monopolları ve
Afyonkarahisar Madensuyu Deposu Direktörlüğü tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Yüksek Reisliğine
gönderilen 1 Mayıs 1943 tarihli ve 4293 (9698) sayılı resmi yazı.
338- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c. Kızılay Cemiyeti İzmir Merkezi tarafından Kızılay Cemiyeti
Reisliğine gönderilen 13 Mayıs 1943 tarih ve 493/4937 sayılı yazı.

480 Doç. Dr. Ulvi Keser
de 3 gün içinde seferlerin yapılabileceği belirtilir. Daha sonraki
dönemde Kızılay tarafından ülke sathında yapılan kampanyalarla
toplanan yardım malzemelerinin İsveç bandıralı gemilerle gönderilmesine de devam edilir. Bu gemilerden birisi de İzmir-Pire arasında sefer yapan Fernis isimli gemidir ve İzmir’den yüklediği yiyecek yardımı ve yatak takımları gibi yardım malzemelerini Pire’ye
ulaştırmıştır. 339
“Kardeş Türk milletinin böyle bir kara günde göstereceği
alakayı”340 bekleyen özellikle Yunan adalarında yaşanmakta olan açlık sıkıntısını bir parça da olsa giderebilmek amacıyla yoğun bir mesai içerisindedir ve adalara yakınlığı nedeniyle ilk etapta Kuşadası
Liman Reisi Mustafa Kökten’e “sevk olunacak erzakların kolaylıkla
vesait temin etmek ve amele bulmaklığı için” görev verilir;341
“1- Kızılay mümessiliniz Halit, Kuşadası’na gelerek mavna sahibi
Ali’yle görüşerek 460 kuruşa mutabık kalmışlar ve bilahare ben de kendimi takdim ettim. 460 kuruşa mutabık kaldıklarını söyledi. Kunturato yapılmadığından dolayı her daim başka çareler düşünülebileceğini
söyledim.
2- Kendi kendime yaptığım bir aylık bilançoda asgari olarak 1500
ila 2000 lira Kızılay’a menfaat temin edeceğim. Şöyle ki bir ay zarfında
31 adet motordan 15 adedi iskeleye yanaşarak yük aldılar. Bir ton için
motor ücreti olarak 270 kuruş veriyorsunuz. Bundan bir kere istifade
ediliyor ki 1 tonda 2700 lira tutar ve ayrıca da ameleden de istifade vardır. Eğer bu sevkiyat iki ay daha devam edecek olursa fazlasıyla Kızılay
menfaat görecektir. (Yalnız beni ele vermeyiniz.)
339- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1943/9–4. Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından Hariciye Yüksek Vekâletine
gönderilen 18 Eylül 1943 tarih ve 17074 sayılı yazı ve KGMA. K. No. 2603, D. No. 1943/9-4c. Yunanistan Kızılhaç
Teşkilatı tarafından Kızılay Cemiyeti Başkanlığına gönderilen 22 Temmuz 1943 tarihli ve 5129 sayılı resmi yazı.
340- Vatan, 1 Ekim 1941.
341- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kızılay Müdürü Umumiliği Yüksek Makamına Kuşadası Liman Reisi
Mustafa Kökten imzasıyla gönderilen Münakalat Vekâleti İzmir Mıntıka Liman Reisliğinin 24 Ocak 1943 tarih ve
287 sayılı yazısı.
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3- Bu işi, yani mavna ve ameleyi müsaade ederseniz liman reisi tarafından idare edilsin. Mutemede lüzum yoktur. Hava muhalefet olduğu
takdirde mavna ile sevkiyat yapılır. Güzel havada rıhtıma yanaşarak
motora yüklerin mavna ücreti olan 1 ton için 270 kuruş verilmez, Kızılay menfaat görür.
4- Veyahut başka bir limandan 20 ton hacminde bir motor getirilir.
Aylık hesabıyla 1500 lira tahminen getirilir ve buna vereceğimiz1500
lirayı da mavnacıya verilen paranın 5 günlüğü kapatır, 25 günü de, yani
binlerce lira istifade edilir.
5- Bu işle memur Kuşadası Liman Reisini yaparsanız yukarıda arz
olunan masraflar tenkis edilerek Kızılay istifade eder. Yalnız vereceğiniz
emir de şu şekilde verilmelidir: Gerek mavna ve gerekse deniz ve kara
amelesi bulmağa ve çalıştırmağa ve ücretlerini vermeğe Kuşadası Liman
Reisi mecburdur. Mutemede lüzum yoktur, alakadar vazife sahibi olup
Münakalat Vekâleti’nden de emir verilmiştir diye gerek bendenize ve gerekse mümessil Salih’e emirleriniz tebliğ olunursa Kızılay çok istifade
temin edecektir.
6- Benim maaşım 47 liradır. Yalnız bir amele yevmiyesi olarak 5
veyahut 7 lira ücret çıkarılırsa çocuklarım da nafakalarını temin eder,
çünkü ufak maaşım olduğundan nazarı dikkate alırsanız geceli gündüzlü çalışırım ve vatanıma da sadakatle iş görmüş olurum. Maruzatım muvafık görülmediği takdirde mahrem olarak tutulmasını saygıyla
dilerim.”
Aynı günlerde İzmir’deki depolarda Yunanistan’a gönderilmek
üzere Toprak Mahsulleri Ofisi’nden alınan 180 ton fasulye, 50 ton
nohut, 50 ton buğday, 10 ton makarna, Devlet Ziraat İşletmeleri
Kurumu’ndan temin edilen 4 ton kavurma, İzmir İncir Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nden alınan 8 ton domuz eti, 20 ton
yemeklik zeytinyağı ve 20 ton incir bulunmaktadır. 342 Ayrıca Pire342- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c. Kızılay İzmir Mümessilliğine gönderilen 27 Şubat 1943 tarih ve
3494 sayılı yazı.
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İzmir arasında yardım malzemesi götürmekte olan Yılmaz vapurunun yalnızca Pire limanına gitmek üzere “angaje edildiği”, vapurun
yüklenilen gıda maddelerini ve diğer malzemeyi Pire’ye götüreceği
ve belirlenen zamanda döneceği, dönüşünde müsaade edilmesi halinde gemi kaptanının mal sahibi hesabına mal getirebileceği ancak
bunun sorumluluğunun Kızılay Cemiyeti tarafından üstlenilmeyeceği belirtilmesine rağmen daha sonra seferden kaldırıldığı, elde
mevcut 20 ton kadar inciri bozulmadan muhafaza etmenin yolları
aranırken bu arada Yılmaz vapuru yerine yeni bir vapur tahsis edilip
edilmeyeceğinin ise daha sonra bildirileceği belirtilir. 343 İzmir İncir
ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri ise söz konusu incirlerin bozulmadan yaza kadar muhafazasının mümkün olduğunu, öte yandan
yaz meyvesi olması nedeniyle ne kadar süratle sevk edilirse o kadar
iyi olacağını da açıklar. 344 Hemen ardından alınan bir kararla Kızılay tarafından Yılmaz vapurunun kiralanmak suretiyle Yunanistan’a
bir defaya mahsus olmak üzere erzak götürmesine müsaade edildiği
bildirilir ve İstanbul limanına bağlı olarak çalışan bu vapurun toplam 1.550 tonluk bir kapasiteye sahip olduğu, bordasında mevcut
olan Türk bayraklarına ilaveten Kızılay işaretinin de derhal takılacağı, iki direkli ve tek bacalı olan geminin bir bacasında beyaz kuşak
üzerine kırmızı A işareti bulunduğu ve toplam 1.600 tonluk kapasiteden küçük olması nedeniyle telsizinin bulunmadığı belirtilir. 345
Geminin kiralanması sonrasında gönderilmek üzere hazırlanan
yardım paketleri arasında satın alınarak İzmir’e gönderilen 334 ton
gıda maddesi de bulunmaktadır. Havaların iyice ısınmaya başlamasıyla beraber gönderilmesi düşünülen domuz etinin bozulacağı göz
önüne alınarak domuz eti gönderilmesi iptal edilir ve yerine tahta
343- KGMA. K. No. 3004, D. No. 1945-1948/9-4. İzmir Kızılay Cemiyeti Merkezi Reisliğine gönderilen 13 Nisan
1943 tarih ve 6976 sayılı yazı.
344- KGMA. K. No. 3004, D. No. 1945–1948/9–4. Ticaret Vekâleti Teşkilatlandırma Umum Müdürlüğü
tarafından Kızılay Genel Müdürlüğüne gönderilen 21 Nisan 1943 tarih ve 4869 (7403) sayılı yazı.
345- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1943/9–4. Münakalat Vekâleti Deniz Nakliyatı Dairesi Reisliği tarafından
Kızılay Cemiyeti Reisliğine gönderilen 14 Nisan 1943 tarih ve 2250/3693 (6839) sayılı yazı.
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kutularda ambalajlanmış olarak doğal incir gönderilmesi kararlaştırılır. 346 Geminin muhtemelen 20 Nisan 1943 tarihinde İzmir limanında olacağı ve bu seferinde Kızılay delegesi olarak Kızılay Umumi
Merkezi Yazı İşleri Müdürü Saim Umar veya Maden Suyu Servisi
Şefi Vasfi Gökçe’nin de bulunacağı, delegelerin tahliye işlemi bittikten sonra aynı vapurla ülkeye dönecekleri belirtilir. Bununla birlikte
daha sonraki süreçte geminin hareket etmesi için müsaade alınamaması söz konusu olacaktır. Bu arada daha sonra yapılan açıklamada
Yılmaz vapurunun gıda maddesi götürmesine İtalyan makamlarının
askeri sebeplerle müsaade etmedikleri belirtilir. 347

1-Kuşadası’ndan Yunan Adalarına Yapılan Yardım
Faaliyetleri
Kuşadası ilçesi özellikle Yunan adalarına yardım faaliyetleri kapsamında adalara yakınlığı ve altyapı konusunda eksikliklerinin bulunmaması nedeniyle savaş döneminde son derece faal bir şekilde
kullanılır. Ancak burada belirtilmesi gereken en önemli husus ise
İngiltere’nin Yunanistan’a ambargo uyguladığı bir süreçte adalara
yapılacak insani yardım faaliyetlerine de pek sıcak bakılmadığı ve
ilk etapta Türk gemileriyle Kızılhaç adına adalara götürülecek olan
yaklaşık 1.000 ton unla ilgili olarak olumsuz bir havanın bulunmasıdır. 348 Aynı dönemde XII. Kolordu Komutanlığı tarafından verilen
bir emirle lüzum duyulduğu takdirde kendi kayıklarıyla alınmak ve
Türk karasuları dışına götürülmek üzere 300 ton 100 oktanlık, 63
ton 87 oktanlık benzin, ayrıca 154 ton mazot ve 150 ton civarında
da erzakın Kuşadası’nda İngilizlerin emrine verilmesi, bu miktarların hiçbir suretle aşılmaması ve İngilizler tarafından sözü edilen
346- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1943/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından hazırlanan 22 Mart 1943
tarih ve 4740/363 sayılı yazı.
347- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1943/9-4c. Münakalat Vekâleti Deniz Nakliyatı Dairesi Reisliği tarafından
Kızılay Cemiyeti Reisliğine gönderilen 18 Mayıs 1943 tarih ve 2739/4564 (9087) sayılı yazı.
348- Vatan, 23 Eylül 1942.

484 Doç. Dr. Ulvi Keser
malzeme Türk karasuları dışına çıkarıldıkça bildirilmesi istenir ve
bu durum Kuşadası Kızılay temsilcisi Salih Başotaç’a da bildirilir. 349
Selçuk tren istasyonu vasıtasıyla Kuşadası’na getirilen yardım malzemelerinin Sisam’a nakledilmesi konusunda nasıl bir yol izlendiği
ve neler yapıldığı konusunda da devamlı olarak Kızılay merkezine
bilgi ulaştırılır ve yardımların sorunsuz bir şekilde gönderilmesinin
yolları aranır;350
“Selçuk istasyonu ile Kuşadası ve Kuşadası ile Sisam arasında yapılan sevkiyata ait rapordur:
1. Selçuk vagondan indirme ve kamyona yükleme beher tonu 180
kuruştur.
2. Kuşadası’nda kamyondan indirme, depo ve iskeleye nakil ve iskeleden motor ambarına istif beher tonu 460 kuruştur.
3. 25 Eylül 1943 tarihinde Balıkesir’den 13427, 18581, 7916,
19216, 10822 ve 23142 numaralı 6 vagonda 78.300 kilo mal
Selçuk istasyonuna gelmiş ve Kuşadası’na sevk edilerek motorla
Sisam adasına yollanmıştır.
4. 26 Eylül 1943’de Balıkesir’den 21512, 13059, 10736, 19211,
13831 no.lu 5 vagonda 64.120 kilo Selçuk’a, Selçuk’tan
Kuşadası’na ve Kuşadası’ndan Sisam’a yollanmıştır.
5. 27 Eylül 1943’te Balıkesir’den 24754, 11814, 13849, 23308
no.lu 4 vagonda 45.105 kilo Selçuk’a, Selçuk’tan Kuşadası’na
Kuşadası’ndan Sisam’a yollanmıştır.
6. 28 Eylül 1943’te Gaziemir’den 13186, 13101, 23055 no.lu 3
vagonda 55 ton akaryakıt Selçuk’a geldi ve Kuşadası’na yollandı. Balıkesir’den 24814 no.lu bir vagonla No. 24814, 18255
349- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. XII. Kolordu Komutanlığı tarafından Kuşadası’ndaki ilgili askeri
makama gönderilen ve Salih Başotaç’a da havale edilen 24 Ocak 1944 tarihli ve I.Ş.354 sayılı askeri yazı.
350- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi Başkanlığına Kuşadası Kızılay
Mümessili Salih Başotaç tarafından gönderilen 1 Ekim 1943 tarihli ve 15 sayılı resmi yazı.
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kilo Selçuk’a, Selçuk’tan Kuşadası’na, Kuşadası’ndan Sisam’a
yollanmıştır.
7. 28 Eylül 1943’te Balıkesir’den 7369, 10145, 24638 no.lu
3 vagonda 31415 kilo Selçuk’a, Selçuk’tan Kuşadası’na ve
Kuşadası’ndan Sisam’a yollanmıştır.
8. 29 Eylül 1943’te Gaziemir’den 13457, 2654, 24835 no.lu 3
vagonda 55 ton akaryakıt Selçuk’a, Selçuk’tan Kuşadası’na
yollandı. Balıkesir’den 12257, 19278 no.lu 2 vagonda 29560
kilo Selçuk’a, Selçuk’tan Kuşadası’na, Kuşadası’ndan Sisam’a
yollanmıştır.
9. 30 Eylül 1943’te Gaziemir’den 13079, 24549, 23166,
19136 no.lu 4 vagonda 60 ton akaryakıt Selçuk’a, Selçuk’tan
Kuşadası’na yollanmıştır.
10. 25 Eylül 1943’den 30 Eylül 1943 tarihine kadar Selçuk’a gelen 31 vagondan 436 ton 755 kilo muhtelif malzeme tamamen
Kuşadası’na sevk edilmiştir. 266 ton 755 kilo Sisam adasına yollanmış ve Kuşadası’nda 170 ton akaryakıt kalmıştır.
11. Tesellüm muamelesi vagon irsaliyesi üzerine yapılmaktadır.
12. Sisam adası Kızılhaç cemiyetine yazılan resmi muamelelere henüz bir cevap alamadım. Yalnız gelen kaptanlar ada halkının
minnet ve şükranlarının bildirilmesini kendilerinden rica ettiklerini söylediler.
13. İlk raporum bu kadar. Noksan bir muamele yapılmış ise bir
daha meydan verilmemek üzere emir buyrulmasını müsaadelerini derin saygılarımla arz ederim.”
Bu konuyla ilgili olarak Kuşadası Kızılay Mümessili Salih Başotaç tarafından Sisam adası Kızılhaç cemiyetine bir yazı gönderilerek
Kuşadası Kızılay şubesinden Ayosminos isimli Yunan teknesiyle
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adaya gönderilen ve 1452 sandık, 187 çuval, 1230 torba, 60 bidon,
13 varil ve 380 teneke mazot olmak üzere toplam 3477 parça gıda ve
yardım malzemesinin alındığına dair bir yazının gönderilmesi istenir. 351 7 Ekim 1943 tarihinden itibaren düzenli olarak tekrar başlatılan Yunan adalarına yardım faaliyetleri çerçevesinde 5 Ekim 1943
günü Selçuk’ta bırakılan 6 vagon Kuşadası’na getirilir. 352 Ayrıca
Giorgiyos isimli Yunan teknesi seferlerine tekrar başlarken 5 Ekim
1943 günü Afyon’dan 24302, 1062, 512900, 24314, 21551 ve 21320
numaralı vagonlarla 85950 kilo gıda maddesi Kuşadası’na sevk
edilir. 6 ve 7 Ekim 1943 günü de Afyon’dan 8681, 23393, 24701,
8681, 23393, 24701 numaralı 6 vagonla 54.310 kilo gıda maddesi Kuşadası’na sevk edilir ve Takiyarhi isimli Yunan teknesiyle de
1615 parça yardım malzemesi gönderilir ve yükünü boşaltan tekne 9
Ekim 1943 günü tekrar limana dönüp yük almaya başlar. 353
8 Ekim 1943 günü ise Nikos motoru 4019 parça yardım malzemesi, Ayos Minos teknesi ise 3722 parça yardım malzemesiyle Sisam adasına gider ve yüklerini boşaltıp bir gün sonra Kuşadası’na
dönerler. Vasiliki motoru da bir gün sonra 135 ton akaryakıtla Sisam adasına gider. 354 Öte yandan Sisam adasına gönderilen yardım
malzemeleri konusunda Sisam Kızılhaç cemiyetinden herhangi bir
cevap alınamaması Kuşadası’nda sıkıntı yaratır ve Kızılay mümessilliği gönderilen malzemelerle ilgili olarak malların teslim edildiğine dair yazıyı bir süre için tekne kaptanlarından almak zorunda
kalırlar. 355 Bunun ardından Taksiyarki isimli Yunan motoruyla 50
teneke, Ayosminos motoruyla 380 teneke mazot Vati limanına gön351- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Sisam adası Kızılhaç
cemiyetine gönderilen 12 Ekim 1943 tarihli yazı.
352- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kuşadası Kızılay Mümessilliği tarafından Kızılay Cemiyeti Genel
Merkezine gönderilen 10 Ekim 1943 tarihli ve 51 sayılı yazı.
353- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kuşadası Kızılay Mümessilliği tarafından Kızılay Cemiyeti Genel
Merkezine gönderilen 10 Ekim 1943 tarihli ve 51 sayılı yazı.
354- A. g. a.
355- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kuşadası Kızılay Mümessilliği tarafından Kızılay Cemiyeti Genel
Merkezine gönderilen 13 Ekim 1943 tarihli ve 73 sayılı yazı.
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derilir. Taksiyarki motoru 14 Ekim 1943 günü de aynı yere 48.050
kilo arpa götürür. 14 Ekim 1943 günü İzmir’den 13153, 12799 ve
13040 numaralı vagonlarla 48.050 kilo arpa, 19229, 11836, 23924
ve 11837 numaralı vagonlarla da 65.760 kilo buğday, ayrıca Afyondan da 66.355 kilo gıda maddesi Kuşadası’na getirilir. 356
Hemen bir gün sonra, 15 Ekim 1943 günü ise adalara yardım olarak gönderilmek üzere Ziraat Bankası’ndan kilosu 26 kuruştan 35
ton buğday, kilosu 21 kuruştan 25 ton arpa satın alınır. Aynı gün
Afyon’dan 11842, 10835, 20466, 23200, 2621, 29042, 21555 numaralı vagonlarla 92.210 kilo gıda maddesi de Kuşadası’na getirilmiştir. 16 Ekim 1943 günü ise bu sefer Balıkesir’den 23039, 21309,
24282 numaralı vagonlarla 36.470 kilo gıda malzemesi Kuşadası’na
getirilmiştir. 357
17 Ekim 1943 günü Nikos motoru 100.760 kilo buğday ve
250.000 kilo arpayı Vati limanına nakleder. Aynı gün Afyon’dan
2328, 12389, 20773, 10867, 24892, 11024, 24117, 18612, 21285 numaralı vagonlarla 129.390 kilo gıda maddesi Kuşadası’na nakledilmiştir. Hemen bir gün sonra Vasiliki isimli Yunan motoru da 2163
parça gıda malzemesiyle 15.000 kilo buğday, Yerkios teknesiyle
1385 parça gıda malzemesi, Ayya Paraşkevi teknesiyle de 1137 parça
gıda malzemesi ve 11.190 kilo buğday Vati limanına nakledilir. Bu
arada Kızılay Kuşadası şubesi tarafından Ziraat Bankası’ndan 5.000
kilo buğday satın alınır. Kuşadası Kızılay şubesi tarafından İzmir
Toprak Mahsulleri Ofisi ve Ziraat Bankası’ndan satın alınan buğday
ve arpa böylece gerekli yerlere gönderilirken kuru gıda ve arpa, buğday nakletmek üzere Sisam adasından getirtilen 2.000 boş çuval da
iade edilir. 358
356- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kızılay Cemiyeti Kuşadası Temsilciliği tarafından Kızılay Genel
Merkezi Başkanlığına gönderilen 20 Nisan 1944 tarihli ve 415 sayılı resmi yazı.
357- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kızılay Cemiyeti Kuşadası Temsilciliği tarafından Kızılay Genel
Merkezi Başkanlığına gönderilen 20 Nisan 1944 tarihli ve 415 sayılı resmi yazı.
358- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943–9-4c. Kızılay Cemiyeti Kuşadası Temsilciliği tarafından Kızılay Genel
Merkezi Başkanlığına gönderilen 20 Nisan 1944 tarihli ve 415 sayılı resmi yazı.
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21 Ekim 1944 tarihinde Yunan adalarına yapılan yardımlar ise
671 ve 673 numaralı irsaliyeler halinde ve Yunan tekneleri vasıtasıyla adalara sevk edilmiştir. 359 23–24 Ekim 1944 döneminde ise aralarında Selamet-i Bahri, Panayıya, Nikos, Elefteriya, Thaliya, Hili,
Aghios ve Sfakstriya teknelerinin de bulunduğu motorlar vasıtasıyla
Yunan adalarına İzmir limanından 38.000 kilo akaryakıt, 172.000
kilo civarında da un ve kuru erzak sevk edilir. 360 Bu arada 26 Ekim
1944 günü Ayios Dimitrios isimli Yunan teknesiyle 14.589 kilo erzak ve un gönderilir. 361
27 Ekim 1944 günü ise Evangelistra isimli tekne ile 33.708 kilo,
aynı gün Ayios Nikolaos isimli tekne ile 12.469 kilo, 26 Ekim 1944
günü Anastasis isimli tekne ile 13.134 kilo, 27 Ekim 1944 günü
Atavros isimli tekne 58.344 kilo, Diofikli isimli Yunan teknesi ile
6.400 kilo ve 28 Ekim 1944 günü de Ayios Nikolaos isimli tekne ile
İzmir limanından Yunan adalarına Kızılay tarafından erzak ve un
gönderilir. 362 Bu dönemde ve 24–26 Ekim 1944 sürecinde Chirsula,
Ayios Ayrıca 24–27 Ekim 1944 döneminde Nicholas, Aytios Konstantinos, Aghia İrini, Taksiyarhis, Taksiyarhis-II, Valantini, Vasiliki, Ayios Pareşkevi ve Panorami isimli Yunan tekneleriyle ayrıca İzmir limanından Yunan adalarına toplam 11 seferde erzak, un, çeşitli
malzeme olmak üzere toplam 148.000 kilo civarında malzeme sevk
edilmiş durumdadır. 363
İzmir Kızılay Merkezi tarafından Kuşadası Şubesi vasıtasıyla
676, 678, 680, 682, 684, 686, 688, 690, 692 ve 694 irsaliye numaraları ile belirtilen Yunan tekneleriyle de Kuşadası limanından Yunan
359- KGMA. Kızılay Kuşadası Merkezi tarafından Kızılay Genel Başkanlığına gönderilen 22 Ekim 1944 tarihli ve
24332 sayılı resmi yazı.
360- KGMA. Kızılay Cemiyeti İzmir Merkezi tarafından Kızılay Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen 26 Ekim
1944 tarihli ve 24473 sayılı resmi yazı.
361- A.g.a.
362- KGMA. Kızılay İzmir Cemiyeti tarafından gönderilen 30 Ekim 1944 tarihli ve 24.786 sayılı resmi yazı.
363- KGMA. Kızılay Cemiyeti İzmir Merkezi tarafından Kızılay Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen 27 Ekim
1944 tarihli ve 24569 sayılı resmi yazı.
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adalarına 72.000 kilo akaryakıt, 33.600 kilo erzak, 17.000 kilo makine yağı, 7.000 kilo mazot ve yağ da gönderilmiştir. 364 Öte yandan
Kızılay Cemiyeti İzmir Merkezi tarafından yürütülmekte olan Yunan adalarına yardım malzemesi gönderilmesi faaliyetlerinin 1 Kasım 1944 tarihinden itibaren “Askeri Posta 19065 Komutanlığına”
devir edildiği ve aynı tarihten itibaren Ankara’ya hareket edileceği
bildirilir. 365 Aynı durum Kuşadası için de geçerlidir. 366
Kış şartları nedeniyle havanın bozması sonucu yardım faaliyetlerine üç gün mecburi bir ara verilmesine rağmen fırtınanın durmasıyla beraber yardım seferleri yeniden başlatılır ve Ayıyae isimli Yunan teknesi 1556 parça yardım malzemesi, Marika ise 2200
parça yardımla Leros adasına, 10 Kasım 1943 günü ise Giorgios
1597, Ayosminos da 3554 parça yardım malzemesiyle Vati adasına367 giderken 16 Kasım 1943 günü Giorgios 1296 parçada toplam
46704 kilo, Ayaparaşkevi motoru da 2058 parçada 40022 kilo, Ayos
teknesi de 5076 parçada toplam 197684 kilo gıda maddesi ile yine
Vati adasına368 gider. Hemen bir gün sonra da Vasiliki motoru 1943
parçada toplam 72291 kilo yardım malzemesiyle Sisam adasına gider. 369 Nikos motoru da 3424 parçada toplam 113450 kilo, Afrodit
motoru 900 parçada 22540 kilo, Taksiyarhis motoru da 1732 parçada 48522 kilo olmak üzere yardım malzemeleriyle Sisam adasına
sevk edilmişlerdir. 370 18 Kasım 1943 günü de Afrodit isimli Yunan
364- KGMA. Kızılay Kuşadası Şubesi tarafından Kızılay Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen 28 Ekim 1944
tarihli ve 24.570 sayılı resmi yazı.
365- KGMA. Kızılay Cemiyeti İzmir Merkezi Kızılay mümessili Salih Başotaç tarafından Kızılay Cemiyeti
Başkanlığına gönderilen 1 Ekim 1944 tarihli ve 24785 sayılı resmi yazı.
366- KGMA. Kızılay Cemiyeti İzmir Merkezi Kızılay mümessili Salih Başotaç tarafından Kızılay Cemiyeti
Başkanlığına gönderilen 28 Ekim 1944 tarihli ve 24571 sayılı resmi yazı.
367- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kuşadası Kızılay Mümessilliği tarafından Kızılay Cemiyeti Genel
Merkezine gönderilen 19 Ekim 1943 tarihli ve 105 sayılı yazı.
368- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kuşadası Kızılay Mümessilliği tarafından Kızılay Cemiyeti Genel
Merkezine gönderilen 16 Kasım 1943 tarihli ve 236 sayılı yazı.
369- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943–9-4c. Kuşadası Kızılay Mümessilliği tarafından Kızılay Cemiyeti Genel
Merkezine gönderilen 17 Kasım 1943 tarihli ve 234 sayılı yazı.
370- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kuşadası Kızılay Mümessilliği tarafından Kızılay Cemiyeti Genel
Merkezine gönderilen 17 Kasım 1943 tarihli ve 234 sayılı yazı.
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teknesiyle 348 parça olarak 22472 kilo, Ayas Manis teknesiyle 424
parçada 28720 kilo, Panayia teknesiyle 451 parçada 58449 kilo ve
Paleto isimli tekneyle de 12 parça olarak 3540 kilo “muhtelif harp
malzemesi” Sisam adasına gönderilir. 371
Kuşadası Kaymakamı Fevzi Bey imzasıyla gönderilen bir yazıda ise Sisam’ın harp hali nedeniyle geceleri Türk karasuları dışında
İngiliz donanmasına akaryakıt verildiği, Türk ve Yunan bandıralı
küçük teknelerin donanma himayesi ve kontrolü altında Yunan adalarından Kuşadası’na mülteci naklettikleri bildirilir. 372 Ayrıca Yunanistan Sıhhiye Vekilinin halen Kuşadası’nda bulunduğu, Etimesgut
Kızılay deposundan gönderilen battaniyelerin teslim edildiği ve yakın zamanda mülteciler ve adalardaki Yunan halkı için 1000 battaniye daha istenilebileceği, mültecilerin iaşesinin Yunan adaları için
depo edilen İngiliz gıda maddeleriyle temin edildiği ifade edilir. 373
Bu arada adalara sevk edilen üzüm, incirle ilgili bir sorun olmamakla beraber tuzlu balıkların bozulma ihtimalinin bulunduğu belirtilir
ve adalara sevk edilmek üzere gelen yardım malzemelerinin Selçuk
istasyonunda depolandığı belirtilir. 374 Bu günlerde Kuşadası Kızılay
mümessilliği tarafından bir takım sıkıntılar yaşanmaktadır. Buna
göre 21 Kasım 1943 tarihinden itibaren adalara gıda yardımı nakli
tamamıyla durmuş vaziyettedir. Ayrıca üzüm, incir ve tuzlu balığın
mümkün mertebe muhafazasını sağlayabilmek amacıyla kapalı depolara konulması gerekmektedir. Söz konusu gıda malzemesinin
ambalajları itibarıyla karayoluyla gönderilmelerini pek de mümkün
kılmamaktadır ve zayiat artacaktır. 375 Bu maksatla bir miktar fire
de göz önüne alınarak deniz yoluyla İzmir’e gönderilmesi yerine
371- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kuşadası Kızılay Mümessilliği tarafından Kızılay Cemiyeti Genel
Merkezine gönderilen 18 Kasım 1943 tarihli ve 308 sayılı yazı.
372- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943–9-4c. Kuşadası Kızılay Mümessilliği tarafından Kızılay Cemiyeti Genel
Merkezine gönderilen 23 Kasım 1943 tarihli ve 255 sayılı yazı.
373- A.g.a.
374- A.g.a.
375- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kızılay Cemiyeti Kuşadası Temsilciliği tarafından Kızılay Genel
Merkezi Başkanlığına gönderilen 24 Kasım 1943 tarihli ve 8640 sayılı resmi yazı.
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Kuşadası’nda muhafaza edilmesidir; ancak bu noktada Kuşadası’nda
görevli bulunan İngiliz yetkililerin sorumsuz ve lakayt davranışları
ön plana çıkar. 376
1943 yılının son döneminde yaşanılan ilginç bir gelişme ise Kuşadası limanından Yunan adalarına yardım malzemeleri gönderilmesi konusuyla ilgili olarak Kızılay Genel Müdürlüğüne “Yurdunu
Seven Vatandaş” ibaresiyle gönderilen imzasız bir mektuptur ve
“Kuşadası’ndan İngiliz işgali altındaki adalara sevk olunmakta olan
mevad ve malzemenin iskeleye dayanan kamyondan indirilen ve iskeleden iskeleye bağlı olan kayıklara verme nakliyesi hiç münakaşaya vazedilmeden, hatta belediyeden, gümrükten ve liman dairesinden sorulmadan doğrudan doğruya aralarında anlaşma suretiyle
acente vazifesini gören Hasan ve oğlu Ali Denizel’e verilmiştir. Bunlar Kuşadası iskele işlerini eskiden beri inhisarları altına alan menfaatperest kimselerdir.” denilerek yapılan işlerde usulsüzlükler olduğu
ve Kuşadası’nda yanlış işler yapıldığını iddia etmektedir;377
“…Gümrük tarifesi nakliye ücreti beher tonu 180 kuruştur ve bu
para ile bu iş pek ala görülebilirken nakliyat işine memur olan Erzincan
mebusu sabıkı halen Kızılay mümessili Bay Salih ile Hasan veya Ali denizel arasında gizli surette yapılan anlaşmada beher ton için 500 kuruş
nakliye ücreti verilmektedir ki bu işte suiistimal değilse bile lakaydı ve
hesapsızlık yüzünden Hilal-i Ahmer ve hükümet aleyhine on binlerce
lira başkalarının keselerine girmektedir. Bu gibi işlerde belediye, gümrük
ve ticaret odasından ve nihayet kaymakamlıktan rayiç aranmak veya bu
devair ile temas ederek bir fiyat tespiti mümkün ve icap ederken bunlar
hiç nazar itibara alınmadan beher ton için fahiş olarak 500 kuruş nakliye ücreti kabul edilmesi halk arasında da birçok dedikodulara sebebiyet
vermektedir. Vaziyeti nazar dikkat âlilerine arz eder, bu hususta acilen
tahkikat ve tetkikata tevessül buyrularak bu çirkin vaziyetin ıslahına
376- A.g.a.
377- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kızılay Cemiyeti Kuşadası Temsilciliğiyle ilgili olarak Kızılay Genel
Merkezi Başkanlığına gönderilen isimsiz ve tarihsiz mektup. Mektubun işleme konulduğu tarih 19 Ekim 1943’tür.
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emir buyrulmasını menafii memleket ve hükümet şerefinin kurtarılması
namına istirham ederim. Bu husus vilayet makamına da arz edilmiştir.”
Bu arada yukarıda belirtilen imzasız ihbar mektubuyla suiistimal yapmakla suçlanan Kızılay temsilcisi Salih Başotaç ise geçici
olarak Kuşadası Kızılay temsilciliğinde çalışmakta olan Gençlik
Kurumu müfettişlerinden Nuri Aygün’ün asli görevine döndüğünü, Kuşadası’ndan nakliyat konusunda hiç kimsenin alakadar olup
ilgilenmediğini, bu konuyla ilgili sorularına “İzmir’den emir bekliyoruz.” şeklinde cevap verildiğini belirtir. 378 Salih Başotaç ayrıca
mümessil olarak Sisam İngiliz konsolosunun kardeşi Dimitri Mark
isimli kişinin Kuşadası’nda bulunduğunu ve üzüm ve incir nakli için
doğrudan İstanbul’a motor tutulması yönünde çalışmalar yapılması üzerine kendisinin bu faaliyetlerin daha hızlı yapılması gerektiği
ve özellikle üzüm ve incirin bozulduğu yönündeki uyarılarına “Mal
bizim değil mi varsın bozulsun.” şeklinde cevaplar aldığını belirtir
ve kendi maaş ve tahsisatının da evine ve kendisine gönderilmesini
ister. 379
Kuşadası Kızılay mümessilinin ifadelerinden anlaşıldığına göre
özellikle adalara yapılan yardım faaliyetleri bağlamında İngiliz yetkililerin umursamaz ve kaygısız tavırları son derece rahatsız edici
boyuttadır. 380 İngilizler ihtiyaç sahibi insanlara gönderilmek üzere
hazırlanan ve Kuşadası limanına getirilen özellikle gıda maddelerinin dağıtılmasını adeta bir lütuf olarak görmekte ve aşağılayıcı
davranışlarda bulunmaktadırlar. “Mal bizim değil mi, bozulursa
bozulsun.” gibi gayriciddî ve lakayt davranışlar bu türlü anlayışın
açık göstergesinden başka bir şey değildir. Kızılay temsilcisinin bu
konuyla ilgili şikâyetleri daha sonraki dönemde de yaşanacaktır. Ör378- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943–9-4c. Kızılay Cemiyeti Kuşadası Temsilciliği tarafından Kızılay Genel
Merkezi Başkanlığına gönderilen 22 Aralık 1943 tarihli ve 300 sayılı resmi yazı.
379- A.g.a.
380- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943–9-4c. Kızılay Cemiyeti Kuşadası Temsilciliği tarafından Kızılay Genel
Merkezi Başkanlığına gönderilen 30 Aralık 1943 tarihli ve 310 sayılı resmi yazı.
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neğin üzüm ve incirle ilgili olarak Kızılay yetkilileri ne denli hassas
davranırsa davransın aynı hassasiyet İngiliz sorumlularda görülmez
ve İzmir’den Kuşadası’na yardım faaliyetleriyle ilgili olarak gelen
Watson isimli İngiliz kendisine durum aktarıldığında “Bu işle İstanbul meşgul oluyor.” cevabını verir. Aynı İngiliz muşamba altında olmasına rağmen şiddetli yağmur sonrasında bozulmağa başlayan ve
yenilmesi mümkün olmayan incir ve üzümle ilgili tedbir alınması
gerektiği kendisine bildirilince de aynı umursamazlıkla “Ne yapalım, biz yapmıyoruz, yağmur yapıyor.”381 cevabını verir.
Aralık 1943 itibarıyla Kuşadası’ndaki depolarda neredeyse yarısı
bozulmuş vaziyette 246 ton üzüm ve 113 ton incir bulunmaktadır.
Adalara gönderilmek üzere İngilizlere teslim edilmiş ve onların depolarında muhafaza edilen kuru gıda miktarı ise yaklaşık 300 ton
kadardır. İngilizler yardım malzemelerinin nakledilmesi konusunda
da Türk yetkililerin işlerine karışmasını ve müdahale etmesini istememektedir. 27 Aralık 1943 itibarıyla Kuşadası’ndan İzmir’e 1.037
fıçı içerisinde 49.950 kilo safi tuzlu balık, 59.886 kilo gayri safi tuzlu
balık, 213 çuval ve 84 torba içerisinde gayri safi 23.313 kilo buğday,
23.000 kilo safi buğday Toprak Mahsulleri Ofisi’ne teslim edilmek
üzere Kızılay vasıtasıyla gönderilir. Aynı dönem içerisinde Kuşadası
Zeytinlik bölgesinde yardım amaçlı 350 ton benzin, Selçuk’ta 700
ton muhtelif erzak ve akaryakıt bulunmaktadır ve Kızılay Kuşadası
temsilcisi tarafından İngilizlere Kuşadası ve Selçuk’taki bu malzemenin en kısa zamanda alınması ve bölgenin temizlenmesi yönünde uyarı yapılmasına rağmen kendilerinden “işlerimiz hafiflerse”
şeklinde son derece gayri ciddi ve umursamaz bir cevap alınır. Aynı
dönem içerisinde açlık, yıkım ve inanılmaz bir enflasyon tarafından
işgal edilen Yunanistan’a 5.000 ton kömür ihracına müsaade eden
hükümet daha sonra 10.000 tonluk ikinci bir partinin de gönderilmesine karar verir. Bu arada açlık sıkıntısı çeken Yunanlara yardım
381- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kızılay Cemiyeti Kuşadası Temsilciliği tarafından Kızılay Genel
Merkezi Başkanlığına gönderilen 30 Aralık 1943 tarihli ve 310 sayılı resmi yazı.
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olarak fasulye, nohut, kurutulmuş balık yanında elma382 ve arpa da
gönderilirken Yunan askerleri için elma şekeri gönderilmesi de ihmal
edilmez. Örneğin İstanbul’dan gönderilecek 140 ton balıktan başka
Üsküdar Müddeiumumîliğince 10 ton kolyoz, 15 ton koloridye temin edileceği, ayrıca piyasadan uskumru, hamsi, lakerda, koloridye
ve başka balıklar da alınarak Yunanlara gönderileceği bildirilir. 383
İzmir’de Kızılay temsilcisi Salih Başotaç tarafından daha önceden satın alınan 140 ton ve Üsküdar Müddeiumumîliğince temin
edilecek olan 25 ton balıktan başka tuzlu balık alınıp alınmayacağı da sorulur. Buna mukabil verilen cevapta daha önceden anlaşma
yapılan 140 ton balık ve İmralı’da bulunan balıklardan başka balık
satın alınmayacağı bildirilir. 384 Bu noktada belirtilmesi gereken bir
husus ise Kızılay tarafından İmralı’daki yeni cezaevinde mahkûmlara hazırlattırılan muntazam ve sağlam fıçılar içerisindeki toplam
500 fıçılık iyi derecede tuzlu kloridya ile kolyozun da Yunanistan’a
gönderileceğidir. 385 Söz konusu bu balıklar İstanbul’da teslim kaydıyla ve piyasa fiyatından iki kuruş noksanıyla Kızılay İstanbul
Mümessilliği vasıtasıyla satın alınmıştır. 386 Bu arada balık alımı
konusunda İstanbul’da Yusuf Yarar ve Kardeşleri şirketinden satın
alınan ancak teslim alınıp gönderilemeyen balıklar konusunda yaşanılan ihtilaf üzerine konu hukuki çerçeveye taşınır ve hukukçuların
yaptıkları tahkikat neticesinde şirketin yapılan anlaşmalara sadık
kalmak suretiyle çalıştığı, satın alınan balığın 120 tonluk kısmının
zaten daha önceden teslim alınıp Yunanistan’a gönderildiği, satıcıların Kızılay ile olan münasebetlerinde hürmet ve emniyet konusunda
382- Vatan, 3 Mart 1941 ve 1 Nisan 1941.
383- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kızılay Umum Müdürlüğüne İstanbul Depo Müdürlüğü tarafından
gönderilen 20 Mart 1944 tarihli ve 8141 sayılı telgraf.
384- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kızılay temsilcisi Salih Başotaç tarafından gönderilen ve Umumi
Merkez Muhasebe Müdürü B. Rahmi Argon tarafından alınan 22 Mart 1944 tarihli ve 8504 sayılı telgraf yazışması
385- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Türkiye Kızılay Cemiyeti İstanbul deposu tarafından gönderilen 17
Şubat 1944 tarihli ve 5157 sayılı resmi yazı.
386- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Münakalat Vekâleti tarafından gönderilen 16 Şubat 1944 tarihli ve
4683 sayılı resmi telgraf yazışması.
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hassas davrandıkları ve son defa olarak alınan balıkların teslim edildikten sonra Yunanistan’a gönderilmesi ve bu konunun kapatılmasının uygun olacağı belirtilir. 387
Kuşadası’ndan Yunan adalarına yönelik yardım faaliyetleri kapsamında İzmir Kızılay merkezinden gönderilen Babaçay motoruna
10.000 sandıkta 150 ton kuru üzüm ve 45 torba içerisinde 985 kilo
kuru üzüm yüklenir. Söz konusu yardım malzemesinin havanın müsait olması halinde 14 Şubat 1944 günü sevk edileceği de bildirilir. 388
Bu yardım faaliyetinden sonra Kuşadası’nda bulunan Kızılay deposunda 103 ton kuru üzüm kalmıştır. Daha önce verilen bir talimata
istinaden Kızılay depolarında bulunan yardım malzemelerinin dengelenmesi ve sevk edilen miktar kadar yardım malzemesinin takviye
edilmesi istenmesine rağmen bu konuda uygulamada zaman zaman
sıkıntılar yaşandığı da bu arada ortaya çıkar. Bu arada Kızılay Genel
Başkanlığı da Yunan adalarına yardım malzemeleri götüren gemiler
ve motorlarla ilgili olarak mukaveleleri Kızılay Cemiyeti tarafından
yapıldığından bu motorların ücret ve istelya bedellerinin de Genel
Merkez tarafından ödenmesi icap ettiğini duyurur. 389
Yunan adalarına 18 Temmuz 1944–12 Eylül 1944 döneminde
472, 474, 476, 481, 483, 485, 488, 491, 493, 496, 498, 500, 503 ve
506 irsaliye numaralı teknelerle 176 ton kuru gıda ve muhtelif erzak
gönderilir. 390 Ayrıca 10 Eylül–20 Eylül 1944 döneminde de Poseidon, Efistiratiyos, Aya Yorgi, Aya Nicholas, Aya Pareskevi, Kısanti,
Spiridon, Leros ve Ayiyos tekneleriyle 175 ton erzak yunan adala387- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından gönderilen 27
Mart 1944 tarihli ve 8901 sayılı resmi yazı.
388- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kızılay Cemiyeti Kuşadası Temsilciliği tarafından Kızılay Genel
Merkezi Başkanlığına gönderilen 13 Şubat 1944 tarihli ve 353 sayılı resmi yazı.
389- KGMA. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezinin 17 Temmuz 1944 tarihli ve 17855 sayılı resmi yazısı.
390- 17 Ağustos 1944 tarihinde gönderilen 485 irsaliye numaralı 14.500 kilo erzak 6 Eylül 1944 tarihinde yerine
teslim edilememiş ve geri getirilmiştir. Ayrıca 31 Ağustos 1944 günü 493 irsaliye numarasıyla gönderilen 8.500 kilo
yardım malzemesi de Karakuş motorunun hareket esnasında kaza yapması ve makine dairesinde yangın çıkması
neticesinde motorun yanması sonucu teslim edilememiştir. KGMA. Kızılay Kuşadası Merkezi tarafından Kızılay
Genel Başkanlığına gönderilen 14 Eylül 1944 tarihli ve 21859 sayılı resmi yazı.
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rına sevk edilmiş durumdadır. 391 22–28 Eylül 1944 döneminde ise
528, 530, 532, 534, 636, 538, 540, 542, 544, 546, 548, 550, 553 ve
555 numaralı irsaliye ile ve genellikle Yunan bandıralı teknelerle
adalara 204.000 kilo kuru erzak gönderilmiştir. 392 Aynı şekilde 28
Eylül 1944–2 Ekim 1944 döneminde 559, 562, 564, 566, 568, 570,
572, 574, 576, 578, 580 ve 582 numaralı irsaliye ile 134 ton kuru gıda
ve muhtelif erzak 393, 5–7 Ekim 1944 döneminde 585, 587, 589, 591,
593, 595, 597, 599, 601, 603 ve 605 numaralı irsaliye ile de 190 ton
kuru gıda394 gönderilir.
5–8 Ekim 1944 döneminde ise 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39,
41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 ve 65 numaralı irsaliye
ile farklı Yunan adalarına 390.000 kilo muhtelif erzak gönderilir. 395
Aynı şekilde 9 -12 Ekim 1944 döneminde 608, 610, 612, 614, 616,
618, 620, 622, 624, 626, 628, 630, 632, 634, 636, 638 ve 640 numaralı Yunan tekneleriyle 168.000 kilo erzak da adalara sevk edilmiş
durumdadır. 396 13 Ekim 1944 günü 84, 86 ve 88 numaralı irsaliye ile
141.000 kilo çeşitli gıda maddelerinden oluşan erzak adalara gönderilmiştir. 397 17 Ekim 1944 tarihinde de 654, 656, 658, 660, 662, 664,
666, 668 numaralı irsaliye tekneleriyle Yunan adalarına 27.000 kilo
mazot, yaklaşık 50.000 kilo civarında kuru erzak gönderilir. 398 19
Ekim 1944 günü ise Ayios Nikolaos, Aleksandro, Ayios Pareşkevi,
391- KGMA. Kızılay Kuşadası Merkezi tarafından Kızılay Genel Başkanlığına gönderilen 22 Eylül 1944 tarihli ve
22619 sayılı resmi yazı.
392- KGMA. Kızılay Kuşadası Merkezi tarafından Kızılay Genel Başkanlığına gönderilen 28 Eylül 1944 tarihli ve
22616 sayılı resmi yazı.
393- KGMA. Kızılay Kuşadası Merkezi tarafından Kızılay Genel Başkanlığına gönderilen 4 Ekim 1944 tarihli ve
22922 sayılı resmi yazı.
394- KGMA. Kızılay Kuşadası Merkezi tarafından Kızılay Genel Başkanlığına gönderilen 9 Ekim 1944 tarihli ve
23282 sayılı resmi yazı.
395- KGMA. Kızılay İzmir Merkezi tarafından Kızılay Genel Başkanlığına gönderilen 10 Ekim 1944 tarihli ve
23531 sayılı resmi yazı.
396- KGMA. Kızılay Kuşadası Merkezi tarafından Kızılay Genel Başkanlığına gönderilen 13 Ekim 1944 tarihli ve
23725 sayılı resmi yazı.
397- KGMA. Kızılay Kuşadası Merkezi tarafından Kızılay Genel Başkanlığına gönderilen 14 Ekim 1944 tarihli ve
23664 sayılı resmi yazı.
398- KGMA. Kızılay Kuşadası Merkezi tarafından Kızılay Genel Başkanlığına gönderilen 21 Ekim 1944 tarihli ve
24176 sayılı resmi yazı.
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Maikela ve Egron isimli Yunan bandıralı teknelerle toplam 6 seferde
Yunan adalarına 98.000 kilo civarında muhtelif erzak, un ve buğday
gönderilir. 399
Kuşadası’ndan Yunan adalarına yönelik yardım faaliyetleri çerçevesinde 26 Mart 1944 günü Panayia motoruyla 5301 parça gıda
malzemesi, giyim eşyası ve yakıt gönderilir.400 27 Mart 1944 günü
Parcakalyopi motoruyla 28 parça, 29 Mart 1944 tarihinde Elefteriya
motoruyla 448 parça, aynı gün Efestriyas motoruyla 1950 parça ve
43 ton, 30 Mart 1944 günü Tiraki motoruyla 480 parça ve 33.300
kilo, 8 Nisan 1944 günü Elefteriya motoruyla 30 teneke akaryakıt,
13 Nisan 1944 günü Karakuş motoruyla ve Bodrum üzerinden 708
parça ve 13 ton, 15 Nisan 1944 günü Afrodit motoruyla 2353 parça
ve 45 ton yardım malzemesi adalara gönderilir.401 Aynı dönem içerisinde Yunan adalarına yönelik olarak yapılan diğer yardım faaliyetleri ise 23 Nisan 1944 günü Vangelistra motoruyla 8 ton akaryakıt,
24 Nisan 1944 günü Vasiliki motoruyla 35.500 kilo gıda ve akaryakıt şeklinde gerçekleşir.402 Aynı gün Poseidon motoruyla 20 ton gıda
akaryakıt, 24 Nisan 1944 günü Afrodit motoruyla 500 kilo erzak, 26
Nisan 1944 günü Evangelistra motoruyla 14 ton akaryakıt ve erzak,
26 Nisan 1944 günü Efistratiyos motoruyla 46.150 kilo akaryakıt
ve gıda malzemesi, 12 Mayıs 1944 günü Elefteriya motoruyla 8 ton
akaryakıt, 12 Mayıs 1944 günü Poseidon motoruyla 11 ton akaryakıt gönderilir. 403
18 Mayıs 1944 günü Kalyopi motoruyla 230 kilo akaryakıt ve
gıda malzemesi, aynı gün Giorgiyos motoruyla 38.250 kilo erzak
399- KGMA. Kızılay Kuşadası Merkezi tarafından Kızılay Genel Başkanlığına gönderilen 21 Ekim 1944 tarihli ve
24155 sayılı resmi yazı.
400- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943–9-4c. Kızılay Cemiyeti Kuşadası Temsilciliği tarafından Kızılay Genel
Merkezi Başkanlığına gönderilen 20 Nisan 1944 tarihli ve 415 sayılı resmi yazı.
401- A.g.a.
402- A.g.a.
403- A.g.a.
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ve akaryakıt404, 23 Mayıs 1944 günü Afrodit motoruyla 35.200 kilo
akaryakıt ve gıda malzemesi, aynı gün Laros motoruyla 1200 kilo
erzak ve akaryakıt, 25 Mayıs 1944 günü Poseidon motoruyla 17.100
kilo akaryakıt ve gıda malzemesi, 30 Mayıs 1944 günü Panaya motoruyla 2 ton akaryakıt, 2 Haziran 1944 günü Ayayorgi motoruyla
15 ton erzak, 12 Haziran 1944 günü Karakuş motoruyla 8 ton akaryakıt, 16 Haziran 1944 günü Afrodit motoruyla 13 ton akaryakıt, 19
Haziran 1944 günü Karakuş motoruyla 7 ton akaryakıt405, 26 Haziran 1944 günü Ertuğrul motoruyla 3 ton akaryakıt, 27 Haziran 1944
günü Karakuş motoruyla 11 ton akaryakıt, 29 Haziran 1944 günü
Evangelistra motoruyla 15 ton erzak, 6 Temmuz 1944 günü Laros
motoruyla 300 kilo erzak, 13 Temmuz 1944 günü Karakuş motoruyla 10.500 kilo akaryakıt ve erzak şeklinde belirlenir.406
Sisam adasına yönelik olarak yapılan yardım çerçevesinde ihraç
edilen 7506 kilo üzüm ve 14425 kilo incirle ilgili olarak adanın407
İtalyan işgalinde bulunması nedeniyle teslim edilemeyen kısmı geri
getirilerek depolara konulur. Bu arada Tarakçın motorunun kaptanı
Mustafa Çubuç tarafından İzmir Liman Müdürlüğüne bir dilekçe
verilmesi söz konusudur;408
“İnebolu Liman Dairesi’nde kayıtlı Tarakçın adlı 28 tonluk motorun
kaptanıyım. 8 Temmuz tarihinde İstanbul Liman Reisliğinin emir ve
izinleriyle Yunanistan’ın Midilli ve Sakız adalarına gıda maddesi götürmek üzere geldim. Ve burada geldiğim günü Kızılay Cemiyetine müracaat ederek İstanbul’dan Kızılay namına geldiğimi bildirdim. Beni İzmir
Limanı’nda 6 gün beklettikten sonra gösterdikleri malları yükleterek ve
404- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943–9-4c. Kızılay Cemiyeti Kuşadası Temsilciliği tarafından Kızılay Genel
Merkezi Başkanlığına gönderilen tarihsiz ve 470 sayılı rapor.
405- A.g.a..
406- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kızılay Cemiyeti Kuşadası Temsilciliği tarafından Kızılay Genel
Merkezi Başkanlığına gönderilen tarihsiz ve 470 sayılı rapor.
407- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kızılay Kuşadası Mümessilliği tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi
Merkezine gönderilen 22 Nisan 1944 tarihli ve 418 sayılı resmi yazı.
408- KGMA. Kızılay Cemiyeti İzmir Merkezi’nin 21 Ağustos 1944 tarih ve 24346 sayılı yazısı.
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bu yüklediğimiz tarihten sonra da yüklü olarak 4 gün bekledikten sonra
Midilli’ye hareket ettik. 19 Temmuz 1944 günü de Midilli’ye vararak
yükümüzü boşaltı 20 Temmuz 1944 günü boşaltmamız sona ererek on
gün saat 12’de İzmir’e müteveccihen hareket ettik. Ve yine aynı gün gece
saat 8’de İzmir limanına geldik. Ve yine yüksek makamınıza 21 Temmuz 1944 günü müracaatla yükümüzü boşalttığımızı ve Sakız’a götüreceğimiz yükün verilmesini bildirdik.
24 Temmuz 1944 gününe kadar boş bekledikten sonra yükümüz
verildi ve bu tarihten itibaren 9 Ağustos 1944 tarihine kadar yüklü olarak kaldıktan sonra hükümetin gördüğü lüzum üzerine yükümüz yine
İzmir’e boşaltıldı. Bugüne kadar yüksek makamınızın daveti üzerine
geldiğimiz halde yukarıdaki maruzatım veçhile ifade ettiğim hizmetlere mukabil, yani Sakız’a yüklediğim yükün Sakız’a götürme navlunu
ile burada gerek boş ve gerekse motorum idareniz namına aldığı yükle
beklemiş olduğum 16 günlük zaruri ve hukuki masraflarımın hiçbirinin halen verilmemekte olduğu ve bu yüzden esasen vaki mağduriyetime
daha fazla maddi zararlar tevali etmektedir. Fazlaca zarar ve ziyanıma
mucip olmamak üzere Sakız navlunumla boş ve yüklü beklediğim müddetler için Liman İdaresi’nce veya tensip buyrulduğu takdirde motorculardan mürekkep bir ehli vukuf tayin ettirilerek ücretimin verilmesine
müsaade buyrulmasını sonsuz saygılarımla yalvarırım.”
Bu konuyla ilgili olarak hazırlanan ve “Midilli seferini yapıp
Sakız’a hareket edeceği sırada siyasi durum hasebiyle yükü boşaltılan Tarakçın motoru...”409 denilerek hazırlanan dosya avukat Baha
Nasuh Yörük tarafından ilgili mercilere sevk edilir.410 Konuyla ilgili
olarak Münakalat Vekâleti Deniz Nakliyat Dairesi Reisliği tarafından Kızılay Cemiyeti Başkanlığına gönderilen yazıda ise Midilli, Sakız ve Sisam adalarının Yunan halkına yardım olmak üzere İzmir Kızılay Merkezi tarafından bu adalara Temmuz 1944 döneminde 300
409- Avukat Baha Nasuh Yörük tarafından Kızılay Umumi merkezi Yüksek Reisliğine gönderilen 22 Ağustos 1944
tarihli ve 20.268 sayılı resmi yazı.
410- A.g.a.
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ton ve müteakip aylarda da her ay 600 ton gıda maddesi gönderileceğinin belirlendiği, konuyla ilgili olarak içinde bulunulan ayda 140
tonluk Uçarsu ve 110 tonluk Tarakçın motorlarının tahsis edildiği,
Uçarsu teknesinin Sisam ve Tarakçın teknesinin de Midilli ve Sakız
adalarına gidecekleri belirtilerek İzmir-Midilli hattında beher ton
başına 21 lira, İzmir-Sakız hattında beher ton başına 21 lira ve İzmirSisam hattında da beher ton başına 42 lira ödeme yapılacağı, gemilerin veya teknelerin hamule tonu ile yükleme-boşaltma müddetlerinin 50–100 tonluk gemiler için 5 gün, 101–200 tonluk gemiler için 8
gün, 201–400 tonluk gemiler için 10 gün ve 401–600 tonluk gemiler
için de 12 gün olarak belirlendiği, bu müddetler zarfında yüklenilemeyen veya boşaltılamayan yüklerle ilgili olarak gecikme karşılığı
ayrıca tazminat ödeneceği de bildirilir ve Tarakçın motoruyla ilgili
durumun da bu şartlar çerçevesinde halledilmesi talep edilir.411
Aynı konuyla ilgili olarak Hukuk Müşaviri Emin Değermen imzasıyla gönderilen yazıda da Tarakçın gemisinin kaptanının Sakız
için yüklediği navlun ile İzmir’de gerek boş ve gerekse yüklü olarak beklediği müddetlerle ilgili olarak istelya istemek ve tazminat
almak hakkına sahip olduğu da bildirilir.412 Bu konuyla ilgili olarak
Kızılay cemiyeti Genel Merkezi Hukuk Müşaviri tarafından gönderilen yazıda ise “Yunan adalarına yardım maksadıyla gönderilen
gıda maddelerinin nakli için kiralanan motor kaptanı tarafından
istenen navlun ve tazminat hakkında cemiyeti tatmin edecek münasip bir mütalaa arzına umduğum kitapları elde edemediğimden
imkân bulamadım. Mesele ihtisasa taalluk etmek ve işin safahatından malumat sahibi bulunmak itibarıyla Münakalat Vekilliğinden
tam bir mütalaa alınabilir zannındayım...”413 denilir. Aynı konuyla
411- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Münakalat Vekâleti Deniz Nakliyatı Dairesi Reisliği tarafından
3526/3678 sayı ile Kızılay Cemiyeti Başkanlığına gönderilen resmi yazı.
412- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kızılay Cemiyeti İzmir Merkezi tarafından 21 Ağustos 1944 tarihinde
Kızılay Cemiyeti İzmir Merkezi Reisliğine gönderilen Hukuk Müşaviri Emin Değermen imzalı resmi yazı
413- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kızılay Cemiyeti Genel Müdürüne yazılan 26 Ekim 1944 tarihli ve
24346 sayılı resmi yazı.
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ilgili olarak Kızılay Genel Merkezi tarafından hazırlanan yazıda ise
mağdur olan tekne kaptanına parasının ödeneceği belirtilir.414 Bu
arada Kızılay Genel Merkezine ulaşan Milas çıkışlı bir telgraf ise
Rodos’tan geldikleri bildirilen bir Yunan heyetinin Milas Kaymakamlığı tarafından malumat alındığı ve ne şekilde davranılması gerektiği sorulur.415 Aynı konuyla ilgili olarak Genel Merkez ise gıda
maddeleri almak için Rodos’tan geldiği anlaşılan heyetin mübadele
için getirdikleri eşyanın cins, miktar ve takribi kıymetlerinin bildirilmesini talep eder. Öte yandan Kızılhaç namına Yunan adalarına
yardım malzemesi götürmekte olan ve üzerlerine Kızılhaç amblemi
yerleştirilen Kinalan, Hüdaverdi, Tezcan, Merih, Baykal ve Sarıçam
isimli 6 Türk motoru başta İstanköy, Leryos, Kalimnos ve Rodos
olmak üzere Yunan adalarına ve ayrıca Kıbrıs’a seferlerine devam
etmektedir.416
Yunanistan’a yardım faaliyetleri aralıksız olarak devam ederken
Trakya’dan başlamak üzere özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde
İzmir, Çeşme, Marmaris, Karaburun, Mordoğan, Balıklıova, Bodrum, Turgutreis, Güllük, Fethiye, Datça, Antalya kıyılarına da farklı
ülkelerden insanlar sığınmaya çalışır. Kızılay tarafından bir yandan
işgal altındaki Yunanistan’a, bir yandan da adalara yardım malzemesi gönderilirken son derece hassas davranılmaktadır ve ülkenin
adını lekeleyecek davranışların önüne geçebilmek amacıyla yardım
malzemesi götürecek motorların personeli üzerinde de hassasiyetle
durulmakta ve “Yunan adalarına erzak götürecek kayıkların kaptanları emin kimseler midir? Beraberlerinde adam götürmek lazım
mıdır, tetkik edilmelidir.”417 denilerek kılı kırk yaran bir çalışma
414- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kızılay Merkezi Umumiliğine gönderilen Nazım Melekoğlu imzalı,
17 Ekim 1944 tarihli ve 23854 sayılı yazı.
415- KGMA. Kızılay Merkezi Umumiliği tarafından Ankara mahreçli olarak gönderilen 29 Ekim 1944 tarih ve
24472 sayılı acele telgraf
416- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. İzmir Vali Vekili Agâh Erhan imzasıyla Kızılay Genel Müdürlüğüne
gönderilen 14 Mayıs 1945 tarihli ve 2614 sayılı yazı.
417- KGMA. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından 30 Haziran 1944 tarihinde gönderilen 16554 sayılı resmi
yazı
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yapılır. Adalarda açlık yanında özellikle Alman işgal kuvvetlerinin
uygulamaya koydukları zorbalık ve yağma da hayatı çekilmez hale
getirmiştir. Syros adasında Fransa’nın Fahri Konsolosu olarak yaşamakta olan Mario Rigouzzo adada yaşananları ‘işgalciler tarafından ada nüfusunu açlıktan öldürmeye yönelik haksızlık, ahlaksızlık,
hırsızlık, yağmalama ve gasp, yönetimsel ayrımcılık ve haksızlık,
terör ve günlük polis zorbalığı’418 olarak nitelendirir. Adalardan kaçıp canlarını kurtarmaya çalışan Yunanların en çok rağbet ettikleri
yerler arasında bu adalara son derece yakın konumda olan İzmir’in
Karaburun ilçesi de bulunmaktadır ve bu Yunanlara yardım edenler
arasında neredeyse bütün Karaburun sakinleri vardır.419 Karşılarında perişan vaziyette ve aç susuz vaziyette Yunanları görünce ne yapacaklarını bilemeyen köylülerin bu şaşkınlığı uzun sürmez ve hemen ardından köylüler ilk şaşkınlığı üzerlerinden atarak Yunanların
karınlarının aç olabileceğini düşünürler ve onlara büyük bir tabağın
içinde kuru üzüm getirirler; ancak Yunanlar korkmuş ve ürkmüş bir
durumdadırlar ve yemek istemezler. Yunanların yanında can derdine düşerek zaman zaman adalardan Bodrum sahillerine gelenler
arasında Türkler de bulunmaktadır.
Bu arada İngilizler ise Akdeniz’de seyir hâlinde olan Almanlara ait yiyecek gemilerine saldırılarda bulunmaktadır.420 Türkiye
bir yandan Trakya bölgesinde yaşayan Yunanlara yiyecek ve sağlık
yardımı yapmaya çalışırken bir yandan da adalardaki Yunanların
hayatta kalabilmeleri için mücadele etmektedir. Trakya’da yaşanan şeker sıkıntısının ardından Kızılay tarafından bölgeye derhal
1.000 kilo şeker gönderilirken Yunanların bulabildikleri deniz araçlarıyla Türkiye sahillerine kaçışları da devam etmektedir. Sakız ve
Midilli adalarından gelen Yunan motorları başta bu iki ada olmak
üzere Almanlar tarafından tahliye edilen diğer adalardaki yiyecek
418- Mark Mazower, a.g.e., s. 49.
419- Ahmet Büke, “Nazım’ın Bir Günlük Jandarması”, Yeni Aktüel dergisi, Sayı 42, İstanbul, s.83–86.
420- Ulus, 27 Nisan 1942.
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sıkıntısını gidermek üzere İzmir’de gıda malzemesi toplamaya başlarlar.421 Adalara sevkıyatın düzenli olarak yapılabilmesi için de bir
takım acil tedbirler yürürlüğe girer. Alman askerlerinin Rodos’u boşaltmaya başlamalarının ardından Sakız adasındaki halkın açlıktan
perişan bir vaziyette olduğu ve bu sıkıntılı durumu çözebilmek için
oluşturulan bir Yunan heyetinin Türkiye’ye gelmek üzere yola çıktığı haber verilir. İzmir limanına gelen Sakızlı tekneler geriye dönüşte
erzak yüklü olarak gelirler. Ayrıca Sakız Belediye Başkanı da yaptığı
açıklamada ‘Âlicenap Türk hükümetinden yardım rica edeceğiz.’
der. Aynı şekilde Sakız’da yaşayan Yunanlar da ‘Hakiki dost var ol.’
diye tezahüratta bulunurlar.422 Aynı günlerde Yunanistan’a gönderilmek üzere hazırlanmış olan erzak kolileri ve yardım malzemeleri
bulunduğu bildirilir. 1943 yılına girildiğinde İzmir gümrüğünde
bulunan ve Yunan adalarına gönderilmesi planlanan 1.000 ton un
16.000 çuval olarak belirlenen adalara gönderilmiş durumdadır.423
Anadolu topraklarına gelen bir başka Yunan heyeti ise Kalimnos
adasından gelenlerdir. Kalimnos Belediye Başkanı İvanes başkanlığındaki Yunan heyeti kayıkla Bodrum’a gelerek Kalimnos halkının
açlıktan kurtarılması için Kızılay’dan ve yerel yönetimden yardım
ister. Heyet üyelerinin bildirdiğine göre adada bulunan Alman askerî kuvvetleri halkın iaşesini temin edemeyeceklerini; ancak bu
konuda her türlü kolaylığı ve serbestliği tanıyacaklarını belirtmişlerdir.424 Öte yandan Ekim 1944 itibarıyla adayı tahliye etmiş olan
Alman askerleri ise aradan yaklaşık 35 günlük bir dönem geçtikten
sonra tekrar adaya gelerek Kalimnos halkının bin bir türlü sıkıntılar
çekerek ve çoğunlukla Bodrum’dan temin ettikleri çeşitli yardım
malzemeleri ve yiyecekleri yağmalarlar. Böylece Almanların her
421- Cumhuriyet, 3 Ekim 1944.
422- Cumhuriyet, 10 Ekim 1944.
423- KGMA. K. No. 2598, D. No. 1942–1943/9-4c. Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti tarafından Müdür Aziz Kaner
imzasıyla yayımlanan 30 Ocak 1943 tarihli ve 2306 (2025) sayılı yazı.
424- Cumhuriyet, 25 Kasım 1944.
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türlü kolaylığı gösterme yönünde verdikleri sözlerin de boşuna olduğu anlaşılır.425 Bu arada Times gazetesi Almanlar tarafından tahliye
edilmeyen adalarla ilgili olarak Girit’te Hanya limanıyla Rodos, İstanköy, Leros adalarını ve Kyklad takımadalarından Milos adasının
Alman işgalinde bulunduğunu, buralardaki Alman askerî gücünün
iki tümen kadar olduğunu ve anakara ile bağlantılarının da tamamen kesildiğini duyurur.426 1 Nisan 1944- 7 Nisan 1944 döneminde
Yunan adalarına ihraç edilen bakla, balık, iç fındık, zeytin, muhtelif
gıda malzemesi, buğday, arpa, nohut, akdarı ve mısırla ilgili olarak
gıda bedelleri de United Kingdom Cooperation Şirketi’nden tahsil
edilir ve konuyla ilgili olarak kambiyoda belirtilen döviz hesabının
kapatılmasının da şirketin meselesi olduğu belirtilir.427

2- Adalardan Kaçarak Türkiye’ye Sığınanlar
İkinci Dünya savaşı askeri cephelerde bütün şiddetiyle devam
ederken Türkiye bir yandan ülke içi savaş ekonomisi şartlarını düzenlemeye ve ortaya çıkan olumsuz tabloyu vatandaşlara en az zararla yansıtmaya çalışmakta bir yandan da dost ve komşu olarak
nitelendirdiği Yunanistan’a insani yardım faaliyetlerini Kızılay vasıtasıyla aralıksız ve cansiperane yapmaktadır. Gıda, tıbbi malzeme,
ilaç başta olmak üzere bu insani yardım faaliyetleri kadar önemli bir
başka yardım girişimi ise Ege ve Akdeniz sahillerinde yaşanmaktadır ve Türkiye aynı duyarlılığı adalardan kaçan Yunan vatandaşları
için de göstermektedir. Aralarında kadın, çocuk, ihtiyar, asker pek
çok kişinin bulunduğu ve canlarını kurtarabilmek amacıyla panik
halinde Türkiye’ye doğru kaçmaya çalışan Yunanlara Türkiye ise
kapılarını ardına kadar açar. Trakya’dan başlamak üzere özellikle

425- Cumhuriyet, 1 Aralık 1944.
426- Cumhuriyet, 3 Aralık 1944.
427- KGMA. Türkiye Kızılay Cemiyeti İstanbul Deposu’nun 12 Haziran 1944 tarihli ve 14949 sayılı yazısı.
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Ege ve Akdeniz bölgelerinde başta İzmir, Ayvalık428 ve Cunda adası,
Aliağa, Kuşadası, Davutlar, Alaçatı, Ayvalık, Çeşme, Ilıca, Güzelçamlı, Marmaris, Karaburun, Mordoğan, Balıklıova, Gülbahçe, hemen aynı bölgedeki Esenler ve Ambarseki köyleri, ayrıca Bodrum,
Turgutreis, Didim, Güllük, Fethiye, Datça, Kemer, Kaş ve Kalkan
bölgeleriyle Antalya kıyıları olmak üzere Ege ve Akdeniz sahil şeridinde yerleşimin olduğu neredeyse her noktada farklı ülkelerden çaresiz insanlar özellikle Ocak 1941 sonrasında Türkiye’ye sığınmaya
çalışırlar. Ne yazık ki hayatta kalmak umuduyla yola çıkan bu insanların hepsi aynı şekilde şanslı olamaz ve pek çoğu denizde mücadele
derken işgalci Alman ve İtalyan askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeder veya Alman savaş uçaklarının saldırılarına maruz kalırlar. Bazıları da ya denizde geçirdikleri kazalarda ya da dayanacak
güçleri kalmadığından yüzmeyi bıraktıklarından kıyıya ulaşamadan can verirler. Canlısı olmasa da ölüleri kıyıya vuran bu talihsiz
insanlar da kıyı şeridinde yaşayan Türk insanları tarafından bulunur ve gömülürler.429 İnsanlar o kadar çaresiz vaziyettedir ki Türkiye
kıyılarına çıktıklarında kendilerini geri gönderirler korkusuyla bindikleri tekneleri batırmakta, küreklerini denize atmakta ve böylece
güvenli ülke Türkiye’de kalmanın yollarını aramaktadırlar;430
“…O sıralarda Bodrum harpten kaçan Yunanlarla dolmuştu. Belediye Başkanı bizlerden bunları birer ikişer misafir etmemizi, Rumlara
ev kiralamamızı istemişti, öyle yaptıydık. Rumlar aylarca Bodrum’da ve
428- Ayvalık ilçesine gelen Yunan mülteciler konusunda Ayvalık doğumlu Ahmet Yorulmaz dönemin eli sıkı
ve cimri belediye başkanıyla ilgili hoş bir de anısını aktarır. Buna göre “…Midilli’den Alman işgali üzerine kaçıp
buralara sığınan Yunanlılar, geldiklerinde bu gümrük alanında ya da öbür taraftaki sahilde zamanın belediye
başkanı tarafından halkın varlıklı kesiminin evlerine dağıtılmışlar. Hatta içlerinden biri belediye başkanının
sıkılığına, hasisliğine bir gönderme mi yapıyordu yoksa bunu sağlamaya mı çalışıyordu bilmiyorum, başkana
hitaben söyleniyor, bağırıyordu ‘Sen de al, sen de al.’ diye. Çünkü her eve bölüşülüyor ya. Fakat bakıyorlar ki başkan
kendisine kimseyi almıyor, onun üzerine kalabalıktan bağırıyorlardı…” der. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.
http://www.asyaminor.com.tr/soylesidetay.asp.id=29.
429- Örneğin Ayvalıklı Ahmet Yorulmaz çocukluğunda şahit olduğu bu tip olayları “…O tarihlerde herhalde artık
12 yaşlarında olacağım, savaş bitmek üzere, bu sahilde, belediyeden ilerideki şeyde, bugünkü motor iskelesinin
yanındaki küçücük koyda, yüzükoyun, denizin içinde, çırılçıplak bir erkeğin cesedi, sonra bir başka gün yine bir, iki
belki üç cesetle daha karşılaştım çocuk olarak. Bu cesetlerin Midilli’den geldiğini söylediler.” diyerek anlatır. http://
www.asyaminor.com/tr/soylesidetay.asp?id=29
430- Bodrumlu Ali Cengiz’den aktaran Cahit Kayra, a.g.e., s. 86.
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Ege’nin diğer kentlerinde kaldıktan sonra İngiliz yönetimindeki Kıbrıs’a
taşındılar. Kıbrıs’ın Rum nüfusunun artmasına o tarihlerde anlamlı
katkıda bulunduyduk. Harbi bazen film seyreder gibi deniz kenarına
iner izlerdik, bazen de radyo dinleyerek olup bitenleri anlamaya çalışırdık. Ankara Radyosu’nun uzun dalgası rahat dinlenmezdi. Rumca bilenler Atina Radyosu’nu dinlerler, anlamayanlara tercüme ederlerdi…”
Türkiye’ye gelecek muhacir ve mültecilerle ilgili olarak Türk hükümeti de 14 Mayıs 1941 tarihinde aldığı bir kararla ilticaların kayıt ve şartlara bağlı kalmaksızın kabul edilmesi ve bunlar hakkında
mülteci muamelesi yapılmasını uygun bulur.431 Özellikle Yunanistan anakarasında yaşanan Büyük Açlık Dönemi sonrasında adalardan Türkiye sahillerine yönelik kaçışlar da hız kazanır çünkü Yunan
adalarında da aynı sıkıntılar had safhada devam etmektedir. Açlık
ve işgal tehdidinde yaşayan adalardaki Rumlar ve Yunanlar böylece
bulabildikleri her türlü deniz aracıyla Türkiye sahillerine ulaşmaya
çalışırlar;432
“1. 7 Ocak 1941 tarihinde Pontos adındaki motoruyla sahillerimize
gelen 9 Rum hakkında;
2. Papa Mihail, Dimitriyos, Masmiken, Ma’kamos, Nikola İskia,
Taros, Fifilei, Guridis, Nionibes adlı şahıslar ayrı ayrı sorguya çekilmişlerdir. İfadelerine göre bunlar On İki Adalar Gençlik Cemiyeti kâtibi umumisi Mihail Papa Manol tarafından bu işe sevk olunmuşlardır.
Maksatları adalara çıkıp orada bulabilecekleri akrabaları ve tanıdıkları şahıslarla temas ederek ellerindeki infilak maddelerini dağıtmak
ve adalardaki hâli hazır vaziyeti tetkik etmektir. Mihail Papa Manol
bunlara 75 Türk Lirası, 1.000 Liret, 3500 Drahmi ile 1550 kilo mazot
parasıyla cins ve miktarları 11 Ocak 1941 gün ve emniyet K. I. 35 sayılı
şifremizle bildirilen silah ve mevaddı infilak iyeyi vermiş ve bu hareket ve
teşebbüsten Türkiye hükümetinin de haberdar olduğunu beyan etmiştir.
431- BCA.030.18.01.02.95.41.17.
432- BCA.030.10.100.646.17.
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3. Bu suretle Pontos motoruyla 28 Aralık 1940 tarihinde Pire’den
ayrılıp Furni adasına uğradıktan sonra 1 Ocak 1941’de Sisam’a gelip
mahalli zabıta tarafından sorguya çekilmekle beraber bir müddet de
polis idaresinde alıkonulmuşlardır. Kafilenin başındaki Mihail papa
Aleksi’nin Sisam zabıtasına verdiği izahat üzerine serbest bırakılmışlarsa da hareketlerine kadar durumları göz önünde bulundurulmuştur.
4. Atina’dan Sisam’a gelen cevap üzerine 6 Ocak 1941 tarihinde
serbest bırakılarak Sisam’ın Vati Limanı’ndan hareketten sonra Türk
karasularında Çatallar adasına yanaşıp ve oradan sandalla iki seferde
İtalyan adalarına çıkmak ve bu motorun da uzun müddet Çatallar adasında kalması hâlinde Türk Gümrük Muhafaza Teşkilatı’nca yakalanacakları düşüncesiyle ve bu işin akim kalmasından korkarak Bodrum’a
geldiğini ve Bodrum’dan da mahalli hükümetin malumatı tahtında hareket etmeyi daha muvafık bulduklarını beyan etmiştir.
5. Bunlardan Nikola Susayir ile motor sahibi Nikola’dan maadası
On İki Adalılar Alayı’nın 1. ve Akıncı Taburlarına mensup askerlerdir.
Evvelce On İki Adalar’dan Yunanistan’a geçip orada kalmış İtalyan tebaalı şahıslardır. Ellerinde On İki Ada Cemiyeti’nden verilmiş hüviyet
varakaları ve motorun Kıbrıs için Sisam Limanı’ndan almış olduğu sefer kâğıtları da mevcuttur.
6. Kafile reisi Mihail Papa Aleksi, Venizelos isyanında mühim rol
oynamış Binbaşı Habi İstavri’nin akrabasındandır. Harpten evvel Yunan bandıralı Ayathridya motor sahibinin mümessili olarak bulunan
bu adam bu motorun kazancından hisse almak suretiyle Kıbrıs, Pire,
Suriye ve Port Sait kıyılarında seferler yapmıştır. Aynı zamanda 1939
yılı Şubat ayında bir kere Mersin’den Kıbrıs’a da buğday götürmüştü.
Bir sefer de kumanya almak üzere 1939 Birinci teşrinde Fethiye’ye uğramıştır. On iki Adalılar 2. Tabur 5. Bölüğü’ne mensuptur.
7. Motorun sahibi Nikola Çatalyos, Pire polis dairesinden çağırılmış
ve polis direktörü tarafından bu vazife teklif ve sefer için ne miktar para
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istediği sorulmuşsa da Nikola bu işi parasız yapacağına söz vermiş ve
yalnız mazot bedeli için 3.500 Drahmi bir para almıştır. Kendisi aslen
Sümbekili olup İtalyan tebaalı Rumlardan bulunmaktadır.
8. Nikola Susayir de Kalimnoslu olup İtalyan tebaalıdır. Harpten üç
gün evvel süngerlerinin satışı maksadıyla Kalimnos’tan Pire’ye gelmiş ve
harbin ilanı üzerine tevkif ve sandalı mahalli hükümetçe haczedilmiştir.
Bilahare cemiyetin iyi tezkiyesi üzerine serbest bırakılmış ve bu cemiyet
tarafından mezkûr kafileye katılmıştır.
9. Diğer 6 Rum, On İki Ada Alayı efradından olup cemiyet tarafından bu hizmete sevk olunmuşlardır. Yapacakları bu işten subay ve komutanlarının herhalde malumatları olacağı sözlerinden anlaşılmaktadır.
10. Bu 9 Rum evvelden birbirlerini tanımamaktadırlar. Bu işle tavzif
edildikleri esnada birbirleriyle tanışmışlardır. İfadelerinden Pire polisinin ve On iki Adalar komutanlığının bu işten haberdar olduklarını ifade
etmektedirler.
11. Yapılan incelemeye nazaran bu kişilerin adliyeye sevk edilip
edilmeyeceklerinin emir ve işarını 20 Ocak 1941 ve EM. K. I. 108 sayılı
şifremizin ikinci maddesinde arz edilen tahsisattan miktarı kâfi yollanmasına müsaadeleri.
Muğla Vali Vekili A. Tarkan.”
Adalardan kaçarak özellikle Bodrum yarımadasına sığınan Yunanlara bu bölgede yaşayanlar tarafından her türlü yardım ve destek kıt imkânlara rağmen sağlanmaya çalışılır. Adalardan kaçarak
Türkiye’ye sığınanların gelmeye çalıştıkları yerler arasında yakınlığı açısından en çok rağbet gören ve tercih edilen ise Karaburun ve
Balıklıova kıyılarıdır. Çeşitli deniz araçlarıyla veya yüzerek perişan
bir halde kıyıya çıkan Yunanların yardımına da yine bölgedeki Türk
köylüler yetişir ve kendi ellerinde de son derece kıt olan yiyecekleri-

KIZILAY BELGELERİ IŞIĞINDA YUNANİSTAN’DA ÖLÜM, AÇLIK, İŞGAL

509

ni onlarla paylaşırlar. Yaz döneminde kaçan mülteciler ise biraz daha
şanslıdır ve mevsim özellikleri itibarıyla bölgede bolca bulunan
üzüm, incir, kavun, karpuz gibi meyveler veya en azından bölgede
yetiştirilen kuru üzüm onların imdadına yetişir. Bu noktada hassas
bir durum ise bölgeye çıkan Yunanların çoğunun Büyük Mübadele
döneminde Anadolu topraklarından ayrılmış olan Yunan vatandaşları olması ve 15 Mayıs 1919–9 Eylül 1922 sürecinde Anadolu’da
yaşananların acısının henüz hala çok sıcak bulunmasıdır. Bu durum
doğal olarak gelen Yunan mültecilerde bir tereddüt yaşatır ve diğer
bölgelerde de olduğu üzere ilk anlarda kendilerine ikram edilen yiyecekleri yemek konusunda çekingen ve tereddütlü davranırlar. Uzun
zamandır karınları aç olan, kaçtıkları adalarda da yiyecek konusunda müthiş trajediler yaşayan Yunanlar yine de önlerine konulan
yiyecekleri alma konusunda genellikle isteksiz davranırlar. Genellikle bu durumda bölge halkından birilerinin yiyeceklerin zararsız
olduğu yönünde adım atması ve ortaya konan yiyeceklerden yemeye
başlaması ortamın gerginliğini de iyice yumuşatır. Dönemi yaşayan
hemen herkesin ortak kanaati ve düşüncesi ise Ege ve Akdeniz kıyılarında yaşayan Türk insanlarının bu çaresiz Yunanlara yaklaşımının son derece dostane olduğu ve tam bir insanlık dersi verildiği
şeklindedir. Geçmişin acıları ve rahatsızlıklarının kaşınması yerine
düne sünger çeken ve bugüne bakan bir anlayış içerisinde muhtaca
yardım eli uzatmayı tercih eden anlayış herekse hâkimdir ve bu durum savaş sonuna kadar aynı şekilde devam eder. Samos adasından
kaçarak Türkiye’ye sığınanlardan birisi de Nikos Demirci isimli Yunan vatandaşıdır;433
“…Samos’u 8 Mayıs 1941’de İtalyanlar işgal edince hayat çekilmez
oldu. Ormandaki ağaçları, bütün Ege’de ve Oniki Adalar’da bulunan
askerlerini ısıtmak için kesiyorlardı. 16.000 kişilik bir tümenin gıda
ihtiyacını karşılamamız gerekiyordu. Gelir gelmez ürettiğimiz her şeye
433- http://www.asyaminor.com.tr/soylesidetay.asp? id=29
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el koydular; zeytinyağına, tütüne ve şaraba. Bir aileye sadece 50 okka
zeytinyağı bırakıyorlardı. Ticaret durdu, gıda maddeleri bitti veya tüccarlar onları sakladı. Drahminin değeri kalmadı.
İtalyanlar onlara yakın olmayanları izliyordu, çok basit şeyler için,
mesela av tüfeği veya eski 1821 model tüfek bulduklarında sorgulama ve
işkencelere tabi tutuyorlardı. İşkencelerin başında kasa ve falaka gelirdi,
korkunç işkencelerdi. 1941’de açlık baş gösterdi. İki nedeni vardı; ilki,
Samoslular işgale karşı hazırlıksız yakalanmışlardı, ikincisi ise çok karlı
ve ağır bir kış geçirmişlerdi. Yemek için kırdaki yabani otları toplamaya
gidenler kar yüzünden onları da bulamıyorlardı. Yalnız duvar üstlerinde olan otlar kalmıştı. Böylece o sene açlıktan 3.000–3.500 Samoslu
öldü. İnsanlar önce zayıflıyordu, bakışları sertleşiyordu, ayakları ve bütün vücutları şişiyordu ve sonra da ölüyorlardı.
Herhalde hiç bir işgal hoş karşılanmaz. Daima bir reaksiyon yaratır,
özellikle İtalyanların Samoslulara yaptıklarından sonra çok ciddi bir reaksiyon oluştu. Bu reaksiyonların ilki, İtalyanların gelişinden hemen sonra gençlerin sandallarla, İkinci Dünya Savaşı’na katılmayan, tarafsız bir
ülke olan karşıya, Küçük Asya’ya kaçışlarıydı. Oradan Ortadoğu’ya gidip müttefiklerin yanında savaşarak vatanı kurtarmak istiyorlardı. Bazıları ise açlıktan ölmemek, yemek bulup yaşayabilmek için gittiler. Bir
şeyler yapmak lazımdı. Göçmenlik üç dalga halinde gerçekleşti: Açlık yüzünden gidenler, savaşa katılmak için giden gençler ve İtalyan işgalcisine
karşı savaşan EAM ve ELAS mensupları gerillalar. Yunanistan’ın diğer
yerlerinde olduğu gibi Samos’ta da, işgalcilerle işbirliği yapanlar oldu.
Bunlar diktatör Metaksa’nın taraftarlarıydı. Babam 1928’den beri komünistti, bundan dolayı onların hedefi olmuştu. Bir gün, yanılmıyorsam
6 Şubat 1943’te, İtalyanlar çevirme yapıp tutuklamalara başladılar. Ellerindeki 30 kişilik listeden 24 kişiyi yakaladılar. Bazıları çabuk geri
döndü, bir kısmıysa yıllarca sürgünde kaldı ya da hapis yattı. 3–4 kişi
ise bir daha hiç dönmedi, çünkü onları öldürmüşlerdi. Babam dikkatli
davranıyordu, yıllarca yasadışı Komünist Partili olarak nasıl korunaca-
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ğını bildiğinden kurtuldu. Sonra İtalyanlar af çıkardılar. İki ay geçmişti,
babamın EAM’a üye yaptığı köyün jandarma astsubayı Yannis Hanis
“Kosta gitmen lazım, çünkü başkalarıyla birlikte tutuklanacaksın, İtalyan polisine gelen bir evrakta ‘Geçen sefer liderler yerine taraftarları
yakaladınız. Lider Kosta Demirci’dir, lider şudur budur deniyor.’ dedi.
Babam EAM üyesi olduğundan onlarla temasa geçti ve Ortadoğu’ya
gitmelerine karar verildi, çünkü dağa çıksalar sayıca çok olduklarından
onları besleme imkânları yoktu, aynı zamanda yaşça da büyüktüler.
Babam 43 yaşındaydı ve eşiyle dört çocuktan oluşan bir ailesi vardı. Gitmeye karar verdi. Direnişçiler Kahire’deki Yunan hükümetinin Kuşadası temsilcisi Georgios Luimark’la irtibattaydılar. Karşı casusluk örgütü
vardı. Sandallar gidip geliyordu, bazen silah, gıda, bir de karşıya gitmek
isteyenleri taşıyorlardı, fakat sadece askerlik çağında olanları taşıyor,
kadın ve çocukları istemiyorlardı. Bizim yöreye Zisimos adında biri
büyük bir sandalla geliyordu. Babama ve diğerlerine bununla gitmeleri
gerektiğini bildirdiler. Babam yanlış bir bilgilendirme ile Ortadoğu’da
çocukların tahsil görebilecekleri yatılı okullar olduğunu öğrenmişti. İngilizler insanların dağlara çıkıp gerilla olmaları yerine, Ortadoğu’ya
savaşmaya gitmeleri için reklâm yapıyordu. Babam tüm aileyi değil de
dört çocuğundan ikisini birlikte almayı düşündü, iki erkek iki kızdık.
Olacakları önceden görerek ekin ekmişti, yiyeceğimiz vardı fakat bol
değildi. 3 Mayıs’ta gideceğini ve eğer istersek 10 yaşında olan ben ve ablam Eftihia’yı Ortadoğu’ya birlikte götüreceğini söyledi. O anda nasıl
düşündüğümüzü bilemiyorum. Galiba ihtiyatsızca, çocukça davranıp
evet dedik.
Göç, nereye gittiğimizi bilmediğimiz bu seyahat, gece 9’da başladı.
Köyden buraya geldik, bir ormanda saklandık. Biraz sonra Zisimos göründü ve sandalın hazır olduğunu, sessizce binip gitmemiz gerektiğini,
çünkü yakında İtalyanların nöbetçi kulübesi olduğunu söyledi. Sandalı,
gerillaları ve silahlı Yunanlıları görünce çok etkilendim. Sandala bindik.
Çok güzel, sakin bir geceydi. Gece boyu kürek çekip Anadolu’ya geçtik ve
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üstte bir nöbetçi kulübesi bulunan, buradan görünen Kanapiça koyuna
çıktık. Zisimos geri dönerken ‘Askerlere sizi benim getirdiğimi söylemeyin.’ diye tembih etti.
Sandalda 24 kişiydik, 20 askerlik çağında genç, ben ve ablamla birlikte 4 çocuk. Bol bol denizkestanesi ve bir büyük ahtapot yedik. Saat 10
civarında büyük sopalara beyaz mendil bağlayıp nöbetçi kulübesinin yolunu tuttuk. Orda gerek subay gerekse askerler bizi çok iyi karşıladı, avluda oturttular. Karşıda Samos görünüyordu. Annemizin verdiği peynir
ve biraz yemeği, herkesle paylaştık. Subay devamlı telefon ediyordu fakat tek anladığımız şey alo idi. ‘Çok üzgünüm, göçmenleri buradan alıp
Kuşadası’na götürecek olan kayık tamir için İzmir’de. Bundan dolayı
Kuşadası’na yürüyerek gideceksiniz.’ dedi. İki asker refakatinde yola koyulduk. Bizimkine çok benzeyen bir ormanın patikalarından geçtik. Biraz sonra büyük Lezena nöbetçi noktasına vardık. Bizi iyi karşıladılar, incir, kuru üzüm ikram ettiler. Yememiz için askerler ağaçlara çıkıp badem
topladılar. Subay bizi Kuşadası’na yürüyerek götürmeleri için yanımıza
yeni askerler verdi. Ben diğer çocuklar gibi yalın ayaktım ve 10 yaşındaydım. Büyüklerin ayakkabıları vardı, fakat tarım işlerinden dolayı çok
yıpranmıştı. Akşama kadar yürüdük, Mikali dağının eteklerinde mola
verdik. Geceyi orda geçirdik. Yangından sonra yerde kalan çam ağaçlarından büyük bir ateş yakıp aç yattık. Büyükler özgür oldukları için çok
mutluydular ve Samiotisa ile gerilla şarkılarını söyleyip dans etmeye başladılar. Şarkılara Türk askerleri de katıldı. Sabahleyin yürüyüşe patikalardan devam ettik. Güzelçamlı ovası birden önümüze çıktı. Sahilden,
önde askerler, açlıktan ot yiyerek, yolda kimseye rastlamadan devam ettik. Yalnız ovanın ortasında çift süren iki çiftçi gördük. Askerler onlara bir
şey sormaya gittiler. Babam iki köylümüzle, biri Yorgo Karathanasi’ydi,
gitti. O çiftçilere Türkçe ‘Merhaba’ dediğinde onlar da babamlara Rumca ‘Hoş geldiniz Samoslular.’ diye cevap verdiler. Sonra da ‘Çocuklar, askerler buralı değil, en kısa yoldan Kuşadası’na gitmeniz için onlara yolu
tarif edeceğiz.’ dediler. Ayrıca ‘Biz köyde yeriz.’ deyip neleri varsa pey-
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nir, ekmek, yemeği bize verdiler ve biz 30 kişi, ancak birer lokma yedik.
Sıcak bir Mayıs günüydü. Ovanın kenarında büyük bir ağaç gördük, gölgesinde dinlenelim dedik. Gençler önde, yaşlılar arkada, çocuklar daha
arkada ona yöneldik. Bir bahçeden atlı bir hanım çıktı, önde gidenleri
içeriye davet etti. Bunun hayra alamet olduğunu düşündük, hayır ne olabilirdi? Yemek, yemek tabi. Öyle de oldu, bu kadın evinde ne varsa, ekmek, peynir ve helva bize verdi. Bunları babam 30 parçaya bölüp dağıttı,
tabii eşit parçalar halinde olamazdı. Biz çocukları olduğumuz için en
küçük parçaları bize verdi. Bu kadın Giritliydi. Bizimle Giritçe konuştu
‘Kusura bakmayın başka verebileceğim bir şeyim yoktur, bunları yiyin.’
dedi. Sonra da birkaç saat içinde Kuşadası’na varacağımızı söyledi.
Akşamüstü düz bir yoldan, belki bugün çarşının olduğu yer,
Kuşadası’na girdik. Oradan jandarmalar bizi alıp jandarma komutanına götürdüler. Orada Tahsin Bey adında bir Albay vardı. Sorgudan
geçirip bazı bilgileri aldıktan sonra bir hana götürdüler bizi. Zemin
katta hayvanlar, üstte de insanlar kalıyordu. Saman dolu şiltelerde yattık. Kuşadası İngiliz Konsolosu Georgios Luimark da geldi. O eskiden
Samos’taydı. Bir şeyler almamız için biraz para verdi. Gidene kadar
Kuşadası’nda tamamen serbest dolaşabildik. Ortadoğu’ya gidiş için hazırlıklar başladı. Babam, ben ve ablam orda kaldık, çünkü babama karşı casusluk yapmasını teklif ettiler. Kabul edince 20 gün orada kaldık.
O günlerde Türklerle ilişkimiz oldu. Babam kahvehaneye gidiyordu ve
bir şey ödemesine asla müsaade etmiyorlardı. Bense Vathi’den Yurelis’in
oğlu Stelyo ile arkadaşlık yapıyordum. O uzun zaman burda kaldığından Türk gençleri arasında dostluklar kurmuştu. Ali adında bir arkadaşı vardı. Sandalı ile Güvercin Adası’na gider, denizminaresi çıkartırdık ve Samos’u görmek için daha güneye seyahat ederdik. Kuşadası’nda
olduğumuz zaman uydurma bir sandalla yeni göçmenler geldi. Hatta
yolda meltem yüzünden boğulmalarına az kalmıştı. 44 kişiden yalnız
dördü askerlik çağında idi. Diğerleri kadın, çocuk, topal, sakat ve ihtiyardı. Bunu gören Luimark, İngilizlerin menfaatlerini korumak için
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onları Samos’a geri yollamak istiyordu. Babam müdahale etti ve ‘Katiyen geri yollamayacaksın. Bunlar benim tanıdıklarım, köylümdür. Ne
çekeceklerini, ne gibi işkencelere tabi tutulacaklarını biliyorum.’ dedi.
Böylece babam hiç bir zaman Luimark’ın yardımcısı olmadı, muhtemelen Albay Tahsin Bey’in de. Karşı casusluk görevi de orada bitti.
Gelenlerle birlikte bizi kamyonlarla tren istasyonu olan Selçuk’a, oradan
tekrar trene bindirip İzmir’e götürdüler. İzmir’de bizi arabalar bekliyordu, büyük avlusu, çeşitli hizmet binaları olan bir yere götürdüler Galiba
belediyenindi. Oteli de vardı ve her odasında 2–3 kişi kalıyordu. Biz;
babam, ben ve iki çocuk daha dördümüz birlikte kaldık. Temiz beyaz
çarşafları vardı. Böyle temiz çarşaflarda son senelerde hiç yatmamıştık.
Fakat yastığı kaldırdığımda bit dolu olduğunu gördüm. Bunlar hem
Türklerin hem de bizim getirdiğimiz bitlerdi ve bitlerimiz kaynaşmıştı.
İzmir’e serbestçe inebiliyorduk. Bir gün babam ‘Niko gel şehri gezelim.’ dedi. Galiba sahilden pek uzakta değildik, yürüyerek gittik, hayran kaldım. O zamana kadar şehir görmemiştim. Gemileri, babamın
dediğine göre Samos’a gıda taşıyan Kızılhaç’ın kayıklarını ve Kemal
Atatürk’ün heykelini gördüm. Orda, bir komünist olan babam, ilk barış
dersini verdi bana. Gerçi atla otlaklara giderken barıştan bahsederdi,
fakat bu ilk dersti. 1922 bozgunundan bahsetti. Bunlara o zamanın
emperyalistleri İngilizler, Fransızlar ve İtalyanların sebep olduğunu ve
kendi menfaatleri için Yunanistan’ı da bulaştırdıklarını anlattı. Onların gayesi Türkiye’yi parçalayıp Musul ve Kerkük petrollerine el koymaktı. İzmir’de göçmenlerden sorumlu olanlar, çocukları önce Suriye’ye
oradan da Ortadoğu’ya ayakkabısız yollamak istemediklerinden bize
ayakkabı verdiler. Önce sevindik fakat birkaç saat içinde kullanılmaz
hale gelmişlerdi. Çünkü köseleleri kartondandı. Bundan birileri kazanç
sağlamıştı. Hükümet veya konsolosluk iyi ayakkabı parası vermişti, onlar bunları almıştı. Fakat bu işi Türklerin yaptığını sanmıyorum, çünkü
bizim paraları başkaları idare ediyordu. İzmir’de bir hafta kaldıktan
sonra Halep’e gitmek için trene bindirdiler. Trenler çok eskiydi, burada
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da kabahat parayı verenlerdeydi. Vagonlar arasında geçiş yoktu ve her
vagon üçe bölünüyordu. 5–10 kişiyi suyu, tuvaleti olmayan bir bölmeye
yerleştiriyorlardı ve her istasyonda ihtiyacımızı karşılamak için koşuyorduk. 3 gün devam eden bu seyahatte babamız bize Türkiye hakkında
çok hikâyeler anlattı. Türkiye’ye ilişkin anılarım kötü değil, iyidir…”
Bölgede yaşayan köylüler ise bütün imkânsızlıklara rağmen gelenlere ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalışırlar.
Ortadoğu’daki İngiliz birliklerinin komutanı Mareşal Hanry Mailand ise kaleme aldığı bir raporda adalara yapılan Türk yardımlarından övgüyle belirtir;434
“Zorluklar artınca, Türkiye kıyısından temin olunan iaşe yolu mümkün olduğu kadar geliştirilmişti. Esasen bu yoldan, adalarda sivil halk
için yiyecek temin olunmaktaydı. Fakat Türk makamları, askerî levazımatın da sevkine müsaade etmişlerdi. Ekim sonlarında Leros adasından
deniz veya hava yoluyla yaralı nakli pek müşkül olmuştu. Türk hükümeti, ağır yaralıların Bodrum’da hastanelere yatırılmasına müsaade ettiği
gibi, ameliyata muhtaç olan yaralıların da İzmir’deki Fransız Hastanesine gönderilmesini emretmişti.”
Ege sahillerine çıkan ve hayatını kurtaran bir başka Samoslu ise
Vathi bölgesinden Niko Karavas isimli kişidir ve onun anlattıkları
da hemen bütün Yunanların anlattıklarıyla aynıdır;435
“…Buradan gittik, sebepler malum; açlık ve Almanlarla İtalyanların tedhişçiliği. Ben gidenlerden daha gençtim ve 16 yaşımdaydım.
Kuşadası’na geçtik ve hepimizi hamama götürdüler. Son gidişimde yerini buldum. Birkaç gün (orada) kaldık ve toplu olarak Selçuk’a geçtik.
Trene bindik ve sırası ile Aydın, Nazilli, Denizli, Eskişehir ve Adana’dan
geçip Suriye’ye ve oradan Ortadoğu’ya vardık. Anadolu’da oranın halkı
ile bir ilişkimiz olmadı. Biz epey kalabalıktık çünkü her gece buradan
434- Orhan Aydar, “Oniki Adayı İstiyoruz”, Çağımız dergisi, 1971, s. 3
435- http://www.asyaminor.com.tr/soylesidetay.asp? id=29
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çok sayıda insan karşıya kaçıyordu. Bundan dolayı Türk makamları
durumu kontrol edemiyordu. Zaman zaman İtalyanlara yabancıları kabul etmediklerini göstermek için bazılarını geri gönderiyorlardı.
Köylerden geçerken tren istasyonunda halk toplanırdı. Galiba bizden
önce geçenler olduğu için bizi bekliyor olurlardı. Meyve, karpuz gibi
ikramlarda bulunuyorlardı bize. Buna karşı biz de onlara yolda yememiz için verilen bisküvilerin boş teneke kutularını verirdik. Çok seviniyorlardı çünkü o zaman ne onlarda ne de bizde böyle kutular vardı.
Zinon adında bir Samoslu burada kunduracı çırağı idi ve herkesin geçtiği şekilde o da karşıya geçti. Aydın’da 8 ay kadar kaldı ve bir ustanın
yanında çalıştıktan sonra Ortadoğu’ya gitti. Bir kaç sene önce Barış Komitesi olarak oraya gittiğimizde o da gelmişti. Ona yardım elini uzatan
Türk’ü hatırladı ‘Elimde küçük bir fotoğrafı var. Arasam acaba hayatta
mı?’ diye düşündü. Zinon gitti ve onu buldu. Fotoğrafı Türk’e gösterince
‘İçeriye gel de seni nerde sakladığımı gör.’ dedi. Hiç bir zaman unutmamak için fotoğrafını çerçevelemişti. Birlikte yaşamları o kadar iyi geçmişti. Bir kuzenim vardı, annelerimizin köyüne, Güzelçamlı’ya annesinin evini bulmaya gitti, yani ninemin evini. Kapıyı bir hanım açtı, Türkçe biliyordu, ‘Doğduğum evi görmeye geldim.’ dedi. Hanım onu içeriye
aldı, ikramda bulundu. Evden birkaç metre uzaklaştığında hanım arkasından seslenip peşkire sarılı bir şeyi eline verdi. Birkaç adım attıktan
sonra dayanamayıp açınca içinden ninemizden kalmış bir ikona çıktı.
Hanım ikonayı dini bir amaçla saklamamıştı çünkü Müslüman’dı. Arkasına ninem 8-9 çocuğunun doğum tarihlerini yazmıştı. O da bunun
için saklamıştı ve o nedenle ‘Bu size aittir al.’ dedi.
Belki de savaşın planlanandan daha uzun sürmesi, Alman askeri
gücünün siklet merkezi olarak gördüğü Rusya üzerinde yoğunlaşamaması ve gücünü istediği gibi kullanamaması nedeniyle dönem
içerisinde farklı düşünceler de ortaya çıkmaya başlar;436
436- Adviye Fenik, “Ya şu Oniki Ada”, Son Havadis, Kasım 1971’den aktaran
http://kos-istankoy.org/documents/46.html
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“1942 yılına kadar Fethiye İl Genel Meclisi üyesi olan Sayın Süleyman
Harmanlar, durumu buna bir mektupla aynen şöyle anlatıyor: ‘1942 sonlarına doğru bir gün yüksek rütbeli üç Alman subayı ve bir sivil (İstanköylü Nazım Bey), Vali İbrahim Edhem Akıncı’yı ziyaret ettiler. Şüphelendim. Onlar gittikten sonra vilayet makamına gittim. Hayrola Vali Bey,
bu yüksek rütbeli Alman subaylarının ziyaret sebebi ne? ‘Çok mühim’
dedi. Oniki Ada Başkumandanı mektup göndermiş Oniki Ada’yı size
teslim edelim. Yalnız Yunanlılar dâhil, Yahudilere vermeyeceğinize dair
imza verin dedi. Ben de acele Ankara’ya yıldırım telgrafı ile durumu bildirdim. Ankara’dan ‘Bir karış yer istemeyiz. Bir karış da yer vermeyiz.’
diye cevap geldi. Ben de içim sızlayarak Almanlara durumu bildirdim.”
Türkiye’ye son derece yakın konumda bulunan adalardan Yunanlar akın akın Türkiye’ye gelmeye çalışmaktadırlar.437 Yunan
adalarından kaçarak canını kurtarmaya çalışan Yunanların sığındıkları bir başka kıyı kasabası ise Meis adasının hemen karşısındaki
Kaş ve Kalkan bölgesidir;438
“Bizim yaşadığımız Kalkan ile Meis adası birbirlerine çok yakın olduğundan savaşta Meis adasından kaçan Yunanlar da bizim oralara
gelmişler. Hatta annem bizim köyün oralara düşen bir savaş uçağından
bahsederdi. Bulunduğumuz bölge orman arazisi olduğundan bizim
‘siter’ dediğimiz bir metreye bir metre genişliğinde orman depolarında
istiflenmiş odun yığınları varmış kıyılarda. Savaş uçakları bunları gözetlemişler ve annemin deyimiyle bir gece etrafa hep maytap atmışlar ve
etrafı gündüz gibi yapmışlar. Attıkları esasında aydınlatma fişekleriymiş. Meğerse bu odun yığınlarını düşman askerleri olarak görmüşler ve
ondan sonra da bütün bölgeyi bombalamışlar.”
Meis adası ile Kaş arasındaki mesafenin son derece yakın olması nedeniyle Kaş’ta veya Meis adasında olup bitenler her iki tarafta
437- Samim Uslu, Bodrum Çocukluk Anılarım. Bu çalışma söz konusu kişi tarafından küçük bir broşür halinde ve
daktilo ile yazılarak Bodrum İlçe Kütüphanesi’ne hediye edilmiştir.
438- Antalya/Kalkan doğumlu Ali Arıtürk ile 2 Ocak 2007 tarihinde Ankara’da yapılan görüşme.
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da çok yakından ve rahatlıkla takip edilebilmektedir. Özellikle Meis
adasına yönelik olarak yapılan her türlü askeri harekât Kaş kasabasını
da etkilemektedir. Adalardan kaçan Yunanlar yanında, savaş yorgunu askerler ve savaşan ülkelerin askerî araçları da bu sahillere gelmeye
devam eder ve zaman zaman kazalara da sebep olurlar. Adalarda yaşayan Türkler ise adalarda kalıp kalmamak konusunda tereddüt içerisindedirler. Ancak gerek İtalyan işgali sırasında, gerekse Alman işgali
sonrasında adalarda yaşayan Yunanların Türklere karşı yaklaşımları
savaş ve işgal döneminde bile kafalarında hala varlığını koruyan bir
Enosis düşüncesi olduğu yönündedir. Kendi can ve mallarını koruma
kaygısına düşmüş bazı Yunanlar yanında, bir kısım Yunan ise adalarda yaşayan Türkleri buralardan göndermenin yollarını aramaktadır.
Savaşın ne şekilde sonuçlanacağını bilemediklerinden, kendilerine
sahip çıkacak Türkiye gibi güçlü bir ülkenin olmamasından yakınan
adalı Yunanlar komşuları olan Türklerin bir an evvel Türkiye’ye dönmelerini isterler. Bu arada arzu edilen bir başka durum ise Türklere
ait taşınmaz malların yok denecek kadar düşük fiyatla alınmaya çalışılmasıdır.439 Bütün bunlara rağmen gerek adalarda yaşayan Türklerin, gerekse bu sahillere yakın yerlerde yaşayan Türklerin Yunanlara
karşı davranışları hep dostça olur. Özellikle Bodrum yarımadasının
hemen karşısında bulunan adalardan kaçarak Türkiye’ye sığınmaya
çalışan Yunanlara öncelikle bu bölgede yaşayan köylüler yardım elini
uzatır. Adalardan kaçarak Türkiye’ye sığınmaya çalışanlar arasında
sivil halk olduğu kadar önemli şahsiyetler de mevcuttur;440
439- Aynı durum yıllar boyunca Kıbrıs’ta da söz konusu olmuştur. 1912 ve 1931 yıllarında Rumların başlattıkları
ayaklanmalar sonrasında Kıbrıs adasında idareyi elinde bulunduran İngilizler sadece Rumlara değil Türklere de pek
çok kısıtlamalar getirirler. Okullarda İstiklal Marşı’nın çalınması ve okunması, Türk bayrağının göndere çekilmesi,
duvarlara Türk büyüklerinin resimlerinin asılması İngilizler tarafından yasaklanır. İngilizlerin kısıtlamaları 1950’li
yıllara kadar devam ederken 1 Nisan 1955 tarihinden Kıbrıs adasını kan gölüne çeviren Yunan Yarbay Grivas
önderliğinde ve Yunanistan’ın desteğiyle EOKA hayatı çekilmez hale getirir. Grivas daha sonra Yunan parlamentosu
tarafından korgeneralliğe terfi ettirilir. Bütün bu kargaşa ortamlarında dahi Kıbrıslı Rumların parolası ‘Bir tarafa ada
toprağını koyacaksın. Diğer tarafa altın koyacaksın. Muhakkak ki toprak ağır basacaktır.’ olur. Bundan hareketle
Rumlar Türklere ait taşınmaz malları ele geçirmenin yollarını aramaya koyulurlar ve çoğu zaman bunu zorla ve
cebir kullanarak yaparlar.
440- BA, 030.10.99.641.8. Liman Hizmetleri Dairesi Müdürlüğü tarafından Başbakanlık Vekâleti’ne gönderilen 29
Nisan 1941 tarihli yazı
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“Yunan nazırlarından ve Atina sabık vali-i umumisi Foçyos aile ve
maiyeti iaşe komite ve bankacılardan müteşekkil dört kişilik bir heyetle
birlikte bazı Yunan ailelerinin ve Yunanistan’a ait posta çantaları ile 24
Nisan 1941 günü Yunan bandırası taşıyan 99 tonluk Andras motorlu
gemisiyle Çeşme’ye geldikleri ve (başka Yunanların da) halen ufak motorlarla da gelmekte ve İzmir yoluyla Filistin, Mısır’a gitmekte oldukları
İzmir Mıntıka Liman Reisliğinin işarına atfen saygılarımla arz olunur.
Münakalat Vekili”
İstanköy (Kos) adasından kaçan bir Yunan mülteci Almanların
adadaki bütün yiyecek stoklarına el koyduklarını, binlerce Yunan
vatandaşının aç susuz perişan olduğunu, bununla birlikte havaların
ısınması ve yazın gelmesiyle sakladıkları yiyecekleri yemek ve balık
tutmak suretiyle açlık tehlikesine karşı koyacaklarını belirtir.441 Alman askerleri tarafından el konulanlar arasında Yunanlara ait dükkânlardan topladıkları yanında ülkeden çekilen İngiliz askerlerinin
geride bıraktığı gıda maddeleriyle çeşitli malzeme de bulunmaktadır. Almanlar evleri tek tek aramak suretiyle bakır mutfak malzemelerinden kesici aletlere, yiyecek maddelerinden her türlü ev eşyasına
kadar ne var ne yok her şeye el koyarlar ve elinde bu tür eşyası olup
da bildirmeyen ve teslim etmeyenlerin ağır bir şekilde cezalandırılacaklarını da bildirirler. Bu şekilde Almanlar tarafından kurşuna dizilen ilk Yunan vatandaşının ölümünü de Almanlar 20 Mayıs 1941
günü Atina Radyosu vasıtasıyla duyururlar.
Aynı günlerde Ege adalarından savaş nedeniyle kaçan Yunan ve
Rumların Anadolu topraklarına sığınmaları da artarak devam eder.
9 Eylül 1941 gecesi Dikili’ye iltica eden 3 Yunan vatandaşı Türk
yetkililer tarafından İzmir Mıntıka Liman Reisliği’ne teslim edilirlerken, 17 Ekim 1941 gecesi yine aynı şekilde küçük bir kayıkla
Dikili’nin Bademli sahillerine çıkan 8 Yunan mülteci geldikleri kayıkla tekrar Midili’ye gönderilirler. Ancak Yunanların aynı sahillere
441- Cumhuriyet, 22 Mayıs 1941.
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çıkmaları yine de önlenemez ve 9 Kasım 1941 tarihinde Midili’den
gelen 5 Yunan mülteci ise yine küçük bir kayıkla Dikili’nin Bademli sahillerine çıkarlar.442 Yunan adalarından kaçanların sığınmaya
çalıştıkları yerlerden birsi de Mordoğan ve Karaburun sahilleridir.
Öte yandan adalardan kaçarak Türk sahillerine sığınan Yunanlara
ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalışan sahil kasabalarındaki
yerli halk daha sonraki yıllarda patlak veren Kıbrıs meselesi sırasında Yunanistan’ın takındığı tavra bir anlam veremezler. Adalardan
kaçanlar sadece sivil Yunanlarla sınırlı kalmamaktadır. Bu şekilde
kıyıya çıkanlara her ne kadar müsaade edilmese de yine de yöneticiler bu kişilerin bir şekilde Kıbrıs’a gitmelerine yardımcı olurlar. Türkiye’nin Ege adalarına yardım kampanyası İngiliz Avam
Kamarası’nda yapılan toplantılarda takdirle karşılanır. Burada bir
konuşma yapan İktisadî Harp Bakanlığı Parlamento Müsteşarı M.
Foot son durum hakkında bilgi verir;443
“Türkiye’den Ege Denizi’ndeki adalara yiyecek göndermeyi temin
için lazım gelen tedbirleri almaya gayret ediyorum. Gıda maddeleri
bitaraf bir kontrol altında bu adalara dağıtılacaktır. Bununla beraber
İsveç tarafından ileri sürülen projeye uyularak Ege Denizi’ndeki adaların da yiyecek yardımı yapılan bölgeler arasına konulması için İngiltere
hükümetinin yaptığı teklife henüz cevap gelmemiştir.”
Bu açıklamanın hemen ardından yine aynı şekilde İngiltere’de
Avam Kamarası’nda yapılan görüşmeler sırasında söz alan Foot yine
aynı konuya değinerek İngiltere’nin konumuna açıklık getirmeye
çalışır;444
“…Türkiye’nin Ege Denizi’ndeki adalara yiyecek temini için lazım
gelen tedbirleri almaya gayret ediyoruz. Bu yiyecek maddeleri bitaraf
bir kontrol altında bu adalara dağıtılacaktır. Bununla beraber İsveç
442- BCA.030.10.117.812.21
443- İkdam, 10 Haziran 1942
444- Ulus, 10 Haziran 1942.

KIZILAY BELGELERİ IŞIĞINDA YUNANİSTAN’DA ÖLÜM, AÇLIK, İŞGAL

521

tarafından ileri sürülen projeye uyularak Ege Denizi’ndeki adaların da
yiyecek yardımı yapılan bölgeler arasına sokulması için İngiliz hükümeti tarafından yapılan teklife henüz bir cevap gelmemiştir. Dumlupınar
gemisinin Yunanistan’da dağıtılacak olan gıda maddelerini alarak bu
hafta İstanbul’dan hareket etmesi muhtemeldir. Bu yardımın ne dereceye kadar yapılabileceği meselesine gelince, bu hususu kendi ihtiyaçlarının müsaade ettiği nispette Türk hükümeti tarafından tespit edilecektir.”
Yunanistan’dan çeşitli yollar kullanmak suretiyle kaçan ve
Türkiye’ye sığınan çoğunluğu Yunan mültecilerle ilgili olarak da
hükümet toplanarak yeni kararlar almaya başlar.Adalardan kaçan
Yunanlar yanında, savaş yorgunu askerler ve savaşan ülkelerin askerî araçları da bu sahillere gelmeye devam eder ve zaman zaman
kazalara da sebep olurlar. Bu arada özellikle Rodos adasından Marmaris, Köyceğiz ve Fethiye sahillerine mülteci akını da artarak devam etmektedir. Aynı gün içerisinde söz konusu bu üç sahil kasabasına 17 küçük harp teknesiyle 567 asker ve sivil mülteci gelir.445 Bu
mültecilerden alınan haberlere göre Rodos’un faşist valisi yayımladığı bir genelgeyle adadaki askerlerin silahlarını derhal teslim etmelerini ve kayıtsız şartsız teslim olmalarını istemiştir. Buna rağmen
silahlarını teslim etmeyen halkın üzerine adada bulunan Alman
askerleri ve Alman savaş uçakları tarafından ateş açılır ve ada bir
anda alevler içerisinde kalır.446 Askerlerden silahlarını teslim edenler Almanlar tarafından esir alınırken geriye kalanlar ise kaçarak
adanın ıssız sahillerine gelirler ve burada buldukları tekneler vasıtasıyla Türkiye’ye doğru yola çıkarlar. Türk sahillerine yanaşan tekneler arasında toplarını ve torpidolarını denize atan bir de hücumbot bulunmaktadır. Aynı günlerde On İki Adalar’dan Marmaris ve
Köyceğiz bölgelerine mülteci akını da devam etmektedir ve birkaç
gün içerisinde 64 İtalyan erbaş, 208 İtalyan askeri ve 428 de sivil
445- Cumhuriyet, 16 Eylül 1943.
446- A.g.g., 16 Eylül 1943.
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mülteci Anadolu sahillerine çıkmayı başarırlar.447 Askeri personel
Muğla’daki askeri kampa sevk edilirken sivil mülteciler ise Marmaris ve Köyceğiz’de kalmaya devam ederler.Bu arada Amerikalılarla
İngilizlerin İstanköy, Leros ve Sisam adalarını işgal ettikleri yönünde Amerikan gazetelerinde çıkan haberlerin ardından özellikle Rodos adasında askeri hareketlilik de artar.448 Adada Alman askerleri
kontrolü elden çıkartmış olmalarına rağmen yaklaşık 2.000 kadar
İtalyan askerinin ise dağlara doğru kaçtıkları ileri sürülür. Esasında
Alman hava kuvvetlerine bağlı güçler adaları neredeyse tamamen
tahliye etmiş durumdadırlar ve tahliye işlemleri 1943 yaz başında
daha hızlı bir seyir izlemiş durumdadır. Bununla beraber adalarda
bir miktar kara birliği son ana kadar bekletilmektedir. Türkiye’de
ise Yunan adalarına her türlü gıda, giyecek ve ilaç yardımları da
aralıksız devam etmektedir.449 Sisam’daki Roma Bankası müdürü
ve ailesi ile adada bulunan bir İtalyan çavuş da buldukları bir sandalla Anadolu sahillerine çıkanlar arasındadır. Bu insanlar da önce
Kuşadası’nda tutulduktan sonra Söke’deki mülteci kampına gönderilirler.450 Bu arada Muğla’daki kampta bulunan 79 İtalyan subay ile
300 askerden oluşan askeri bir grup da buradan alınarak bir gece
geçirecekleri Aydın’daki kampa nakledilir ve buradan da farklı askeri kamplara gönderilir. Aynı gün içerisinde Kıbrıs’tan gelmekte
olan bir Yunan teknesi de Rodos açıklarında üzerinde bir İtalyan
yüzbaşı, bir teğmen, iki küçük rütbeli askeri personel, 3 rütbesiz asker ve 5 sivilin bulunduğu bir salla karşılaşır ve kazazedeleri alarak
Kuşadası’na getirir. İtalyan askerleri arasında bulunan bir teğmen
ise yaşadıklarıyla ilgili olarak “ Bizi faşizm mahvetti.” der ve Rodos
adasında sayıca üstün olmalarına rağmen mukavemet gösterememelerini Mussolini’ye bağlar.451 Rodos’tan bulabildikleri deniz araç447- Cumhuriyet, 18 Eylül 1943.
448- Cumhuriyet, 18 Eylül 1943.
449- Kızılay dergisi, İlkteşrin 1944, Sayı 15, Ankara
450- Cumhuriyet, 23 Eylül 1943.
451- Cumhuriyet, 25 Eylül 1943.

KIZILAY BELGELERİ IŞIĞINDA YUNANİSTAN’DA ÖLÜM, AÇLIK, İŞGAL

523

larıyla Kuşadası’na gelmeyi başarabilmiş olan Rumlar burada gerekli sağlık taramasından geçirilip karınları da doyurulduktan sonra istekleri üzerine Kıbrıs adasına gönderilirler. İtalyan uyruklu Türkler
ise Türkiye’nin istedikleri herhangi bir yerine nakledilirken geriye
kalan İtalyanlar ise Söke’ye gönderilmeye başlanırlar. Aynı günlerde Bodrum’da iki ve Marmaris’te bir olmak üzere toplam 3 İngiliz
savaş gemisi düşer ve mürettebat Türk doktorları tarafından tedavi
edilirler. Yaralılar hastaneye kaldırılırken geriye kalan 14 mürettebat ise gözaltına alınırlar.452
18 Ekim 1943 tarihi itibarıyla Kaş Gümrük Muhafaza Komutanlığı tarafından sahilde yakalanan mülteci sayısı 102’dir ve bunlar
17 erkek, 59 kadın ve 26 çocuktan oluşmaktadır.453 8 Kasım 1943
günü Muğla, İzmir ve Aydın’a getirilen Yunan mülteci sayısı ise 40
olarak tespit edilmiştir.454 13-22 Kasım 1943 döneminde başta Çeşme, Kuşadası, Marmaris, Güllük ve Söke olmak üzere Ege sahillerine çıkan Yunan sayısı 631 olur.455 20 Kasım 1943 günü Çeşme’ye
sığınan Yunan mülteci sayısı 332 olurken Bodrum’a 17, Datça’ya da
39 kişi sığınır. Aynı tarihte Kuşadası’nda ise yaklaşık 3.000 Yunan
mülteci bulunmaktadır.456 26 Kasım 1943-2 Aralık 1943 döneminde
ise Söke, Fethiye, Çeşme, Bodrum, Marmaris ve Kuşadası’na toplam
147, 4-11 Aralık 1943 döneminde 487, 11-16 Aralık 1943 devresinde
ise 86 Yunan mülteci gelir.457 2-22 Aralık 1943 döneminde Kuşadası ve Çeşme’ye 8.400, Muğla’ya 435, Antalya’ya 27, Aydın’a ise 235
mülteci olmak üzere toplam 9.097 mülteci gelmiştir. Bu arada Kızılay tarafından da Yunanistan’ın Trakya bölgesinde kalan kısmında
452- Cumhuriyet, 29 Eylül 1943.
453- BCA. 030.10/239/613.17.
454- BCA. 030.10/55.367.41.
455- Ege kıyılarına çıkan Yunan mülteciler yanında bölgeye ayrıca askeri mülteciler de çıkmaktadır ve bu
çalışmanın Üçüncü Bölümü çerçevesinde söz konusu bu mültecilere de yer verilmektedir. Zaman zaman bilgi
tekrarı gibi görülebilecek durumun sebebi bazı hallerde sivil ve askeri mültecilerin birbirlerinden ayrılamaması
nedeniyle yapılan tekrarlardır. BCA. 030.10.55.367.41.
456- BCA. 030.10/55.367.45.
457- BCA. 030.10/55.367.44, 45 ve 48.
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ihtiyaç sahibi olanlara dağıtılmak üzere 1.000 kilo şeker hazırlanır
ve bölgeye sevk edilir.458
‘Enterne edilmek istenenlere müsaade edilmeyecektir.’ şeklindeki emre rağmen başta Mtylene (Midilli)459, Samos (Sisam), Leros,
Kalymnos, İstanköy ve öteki adalardan sandal, motor, bot, kayık
her türlü deniz nakil araçlarıyla Yunanların Ege kıyılarına çıkışları
devam eder.460 Görüşmeler sonrasında yaşadıkları adaları bırakarak
Ege kıyılarına çıkan çocuk, kadın ve yaşlı erkeklerden oluşan ve Almanlarla İtalyanlar tarafından adalara tekrar dönmelerine müsaade
edilmeyen yaklaşık 5.000 Yunan vatandaşının Kızılay tarafından
karınları doyurulur ve daha sonra 400 kişilik gruplar halinde trenle
istekleri doğrultusunda Suriye’ye gitmelerine karar verilir.461 Mültecilerin yol boyunca ihtiyaç duyacakları yiyecek ise Kızılay’ın İzmir
depolarından tahsil edilecektir. Yetkililer ayrıca Kızılay tarafından
Mtylene (Midilli), Samos (Sisam), Leros, Kalimnos, İstanköy ve öteki adalara her türlü gıda yardımı gönderildiğinden bu adalardan gelecek mültecilere müsaade edilmeyeceğini bir kere daha açıklarlar;
ancak bu hiçbir zaman uygulanamaz. 1943 yılı itibarıyla adalardan
Türkiye sahillerine gelenlerin sayısı resmi rakamlara göre 22.909
olur.462 Mayıs 1941-Mart 1943 arasında toplam 22 aylık bir devreyi
kapsayan bu devrede 10.128 Yunan mülteci geldikleri yerlere iade
edilmişlerdir. 1.925 mülteci ise Manisa, Afyon, Denizli, Aydın vilayetlerinde bulunan mülteci kamplarına sevk edilmiş ve daha sonra
bu kamplardan farklı ülkelere gönderilmişlerdir. 10.472 mülteci ise
İzmir ve Çeşme limanları aracılığıyla Kıbrıs’a, ayrıca demiryoluyla
da İslâhiye üzerinden Suriye’ye gönderilmişlerdir. 362 mülteci ise
askeri personel olduklarından askeri mülteci kamplarına sevk edil458- Cumhuriyet, 18 Birinci Teşrin (Ekim) 1944.
459- Midilli adasındaki en büyük yerleşim merkezi olması nedeniyle ada zaman zaman Mtylene olarak da
isimlendirilmektedir.
460- The Glasgow Herald, 5 Haziran 1942.
461- A.g.g., 5 Haziran 1942.
462- BCA. 030.10/124.882.4.
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mişlerdir. Aynı dönemde 14 mülteci hayatını kaybederken 8 mülteci
de firar etmiştir. Bu tarihten sonra Türk sahillerine gelen mültecilerin sayısı ise 18 Ekim-16 Aralık 1943 döneminde 1.755 ve 27 Aralık
1943 tarihinden 17 Şubat 1945 gününe kadar ise 7.118 kişi olmuştur.
Her ne kadar Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti “Vaziyeti hazıra
dolayısıyla Yunan ve kısmen İtalyan adalarından (Ege) sahillerimize
vuku bulan Yunan mültecilerin dış memleketlere sevkleri 1 Mart 1943
tarihinde sona ermiştir… İzmir vilayetinin Çeşme, Kuşadası, Bergama,
Dikili, Urla, Seferihisar, Karaburun, Foça ve merkez sahillerine 28 ay
içerisinde gelen ve Çeşme ve Ilıca’da açılan kamplarda muvakkat iskân
ve devlet yardımına maruz bırakılan Yunan mülteciler meselesi hiçbir
arıza göstermeden bu suretle bitmiştir…” 463 dese de Yunan mültecilerinin gelişi daha sonraki dönemde de aynı şekilde devam etmiştir.

3- Çeşme’ye Sığınan Yunan Mülteciler ve
Ilıca Mülteci Kampı
Ege’de adalardan kaçarak Türkiye’ye sığınmak isteyen Yunan
mülteciler için uzaklık açısından son derece kolay ulaşılabilen yerler
arasında ilk başta özellikle İzmir’e bağlı sahil kasabaları ve köyler
gelmektedir. Böylece özellikle Ege ve Akdeniz kıyılarında İzmir,
Çeşme, Marmaris, Karaburun, Mordoğan, Balıklıova, Bodrum,
Turgutreis, Güllük, Fethiye, Datça, Kemer, Kaş ve Kalkan bölgeleriyle Antalya kıyılarına da farklı ülkelerden insanlar özellikle Ocak
1941 sonrasında sığınmaya çalışırlar.464 Yunanistan’dan ve Ege adalarından mülteciler Türkiye sahillerine gelmeye devam ederken istenmeyen durumlar da söz konusu olur. Bu konuda yaşanan ilk ve en
korkunç olay ise Çeşme’ye çıkmaya çalışan 15 kişilik Yunan mülteci
grubuyla ilgili olanıdır. 1941 yılı içerisinde Çeşme’nin Kokar Liman
463- BCA. 030.10/124.882.4.
464- BCA. 030.10.100.646.17. Muğla Vali Vekili A. Tarkan tarafından 24 Ocak 1941 tarihinde Başbakanlığa
gönderilen şifre yazı
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bölgesinde sahile çıkıp Gazçukuru’na kadar gelen 15 Yunan mülteciyi öldürmekten sanık Hezargradlı Ali oğlu Mahmud Baştunç ile
Düzce’nin Hamidiye köyünden Adem Yılmaz’ın ölüm cezasına çarptırıldıkları hakkında İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen
hüküm Yargıtay tarafından onaylanır ve anayasanın 26. maddesine
uygun olarak TBMM Adalet Komisyonu’na havale edilir;465
“1941 yılının Ekim ayının 9. günü Çeşme Kokar Liman’a kadar çıkıp Gazçukuru’na kadar gelen biri kadın 15 mülteciyi güya geldikleri
adalara geri çevirmek üzere Barbaros Bucağı müdürü Mahmud Baştuğ ve Âdem Onbaşı ile birlikte maiyetindekilere mültecilerin kollarını
bağlattıktan sonra indi ve şahsi maksatlarla Kıran Dağı’nın İncirli kuyu
mevkiine getirdikleri ve kendilerinin de iştirak ettikleri müfrezenin yaylım ateşiyle 14 erkek mülteciyi taammüden öldürdükten sonra Mahmud
Baştuğ’un 18 yaşlarındaki genç kadını yalnızca civardaki ormana götürerek yarım saat yanında alıkoyduktan sonra kadını da öldürttüğü ve
bütün cesetleri birlikte İncirlikuyu’ya attıkları ve bilahare işin meydana
çıkmasını önlemek üzere üzerlerine petrol dökmek suretiyle yaktırdığı
ve yanan ceset parçalarını kuyudan çıkararak diğer bir çukura attırdığı mahkemece sabit görülerek Türk Ceza Kanunu’nun 450. maddesinin 5. bendi gereğince ölüm cezasına çarpıldıkları anlaşılmıştır. Adalet
Komisyonu yaptığı görüşmede bu ölüm cezalarının yerine getirilmesine
karar vererek raporunu Kamutay’ın tasvibine sunmuştur.”
Adalet Komisyonu tarafından da kabul edilen kararın TBMM
tarafından da onanmasının ardından söz konusu iki zanlı İzmir’de
asılarak idam edilirler. İzmir’de herhangi bir kargaşalığa meydan
vermemek amacıyla emniyet tarafından alınan tedbirlerle Mahmud Baştuğ’un idamı Mezarlıkbaşı’nda gerçekleştirilirken, karakol
komutanı olan Düzce nüfusuna kayıtlı Onbaşı Âdem Yılmaz’ın ise
Hükümet Konağı önünde asılacakları bildirilir. Bu iki kişiyle beraber yargılanmakta olan diğer sanıklar jandarma Mehmet Kınık,
465- Cumhuriyet, 23–25 Mayıs 1945 ve 19 Haziran 1945.
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jandarma Mevlüt Acar, Değirmenköyü bekçisi Mustafa, bekçi Şerif
Acar, bekçi Recep Avcı ve çoban Bodur Hüseyin Kaya arasında sadece Mehmet Kınık beraat eder.466 Diğer sanıklar ise otuzar yıl hapse
mahkûm edilirler. Mahmut Baştuğ yaptığı savunmada kafile sevk
edilirken mülteciler tarafından vaki olan tecavüz üzerine ateş açmak
zorunda kaldıklarını ileri sürmüştür. Ancak mahkeme tarafından
yapılan açıklamada ise “kendi yurtlarında aç ve muzdarip kalarak
yabancı bir ülkeye iltica eden bu insanların” silahlı bir şekilde karşılarına çıkan askeri güçlere mukavemet etmelerinin maddeten imkânı bulunmadığı, ayrıca diğer sanıkların da bu yönde bir iddialarının
bulunmadığı belirtilir. Mahkemenin yaptığı açıklamaya göre Mahmut Baştuğ daha önce yapılan mülteci operasyonlarında kanunun
kendisine verdiği görev ve talimata uygun hareket etmekle beraber
bu sefer mültecilerin kollarını bağlattığı ve hepsini kelepçelettiği,
görev dönüşünde de omzunda tüfek bulunduğu şeklindedir. Yapılan soruşturmada mültecilere Mehmet Kınık hariç bütün sanıkların ateş açtıkları anlaşılmıştır. Mahkeme iki sanığın idamına karar
verirken bir kişinin beraatına karar verir ve diğer sanıklarla ilgili
olarak da her ne kadar eyleme iştirak etmiş olmakla beraber verilen
emirlere itaat ettikleri ve cehalet nedeniyle ve zorla bunu gerçekleştirdikleri kanaatine varıldığından serbest bırakılmalarına karar verilir. Mahmut Baştuğ mahkeme tarafından verilen kararın Anayasa
Mahkemesi, Meclis Adalet Komisyonu ve TBMM tarafından aynen
onaylandığını öğrendiği zaman idama gönderilmesi hâlinde ortalığı
ayağa kaldıracağını ve bu olayda suçlu olmadığını ileri sürmüş olsa
da ‘bu harp içinde bütün Türk vicdanını nefretle ürperten Çeşme
cinayetinin iki menfur siması’ ile ilgili mahkeme kararı aynı şekilde
uygulanır.467 Bu arada idam edilen iki kişinin dışındaki diğer sanıklara da otuz yıl hapis cezası verilir.468 Aynı şekilde Kuşadası civarın466- Cumhuriyet, 6 Haziran 1944.
467- Cumhuriyet, 23 Mayıs 1945.
468- Cumhuriyet, 6 Haziran 1944
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da sahile çıkan ve iltica etmek isteyen 14 mülteci burada gümrük
muhafaza erleri tarafından öldürülürler. Söz konusu olaya karışan
3 kişi daha sonra XII. Kolordu Askerî Mahkemesi’nde devam eden
yargılamalarda otuzar sene ağır hapse mahkûm edilirler469 ve ayrıca
her türlü babalık ve kocalık haklarından mahrum bırakılırlar. Söz
konusu üç kişi ayrıca 10 sene gözetim altında tutulacaklar ve ömür
boyu devlet hizmetine giremeyeceklerdir. Aynı günlerde yardım
alabilmek için İstanbul’a gelen Kızılhaç yetkilisi Raymond Courvoiser ise İstanbul’da bir açıklama yapar ve durumu değerlendirir. Bu
konuyla ilgili görüşmeler ve ilgili hükümetler arasında bir anlaşma
esasında çok daha önceden yapılmış olmasına rağmen Yunanistan’a
söz konusu İsveç bandıralı bir gemi ve Yunan bandıralı üç gemi tarafından ve İzmir limanı kullanılmak üzere Sakız, Midilli, Nikarya
ve Sisam adalarına yardım malzemeleri gönderilmesi faaliyeti uzun
süre askıda kalır;470
“İaşe vaziyetleri çok acı olan Yunan adaları halkına beynelmilel Kızılhaç tarafından yardım edilmesi takarrür etmiş ve bu hususta Türk
hükümeti ile Büyük Britanya ve Mihver devletleri arasında bir anlaşma
hâsıl olmuştur. Gerek Kızılay, gerek mülki ve askerî Türk makamları
Büyük Britanya’nın bu yüksek insani hareketine geniş mikyasta kolaylık
göstermektedir. Ahalisine yardım edilecek adalar Sakız, Sisam, Midilli
ve Nikerya adalarıdır. Buralardaki aç ve muzdarip halka 600 ton muhtelif gıda malzemesi ile 500 çuval İngiliz unu tevzi edilecektir. Sakız’a
götürülecek eşya 3 Yunan vapuru, Sisam ve Nikerya’ya götürülecek eşya
200 tonluk bir yelkenli, Midilli’ye götürülecek eşya 200 tonluk bir diğer
yelkenli tarafından nakledilecektir. Nakliyat İzmir limanından yapılacak ve adalardaki tevziat da tamamen beynelmilel Kızılhaç delegesinin
kontrol ve nezareti altında cereyan edecektir. Halen bu gıda maddelerinin yola çıkarılması için lisans beklenmektedir.”
469- BCA.030.10.56.375.15 ve BCA.030.10.56.375.17.
470- İkdam, 5 Haziran 1942 ve Cumhuriyet, 25 Mayıs 1942.
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Bu bağlamda Sakız adasının muhtaç halkına dağıtılmak üzere
yardım toplamak için Türkiye’ye gelen Yunan heyetine ilk etapta
serumlar, aşılar ve bazı ilaçlar İzmir’de teslim edilir. Ancak ne yazık
ki bazı mülteciler diğerleri kadar şanslı olamaz ve ya dönüş yolunda
veya Türkiye’ye ulaşamadan hayatlarını kaybederler;471
“Yunan adalarından Çeşme’ye gelen ve umumi karar mucibince geldikleri adalara iade edilmek üzere 235 Yunan mültecisini hamilen 4
Nisan 1942 tarihinde Çeşme’den hareket eden kaptan Ahmet Gürbüz
Akyürek idaresindeki Ender namındaki Türk motorunun Seferihisar’ın
Çelik mevkiinde kayaya çarparak battığı ve kaptan dâhil olmak üzere 209 Yunan’ın boğulduğu ve üç Türk tayfa ile 26 Yunan mültecisinin
kurtuldukları ve bunların Seferihisar’da iskân ve ibate edildikleri ve
meseleye Cumhuriyet Müddei Umumiliği tarafından el konulduğu İzmir Valiliği’nden alınan 7 Nisan 1942 tarih ve Emniyet 1489 sayılı telle
bildirilmekle keyfiyeti berayı malumatı saygılarımla arz ederim.”
Aynı dönem içerisinde yaşanan bir felaket ise yine Çeşme civarında ortaya çıkar. Yunan adalarından canlarını kurtarmak için
Çeşme’ye gelen ve daha sonraki dönemde tekrar adalara dönmek
isteyen mülteciler “umumi karar mucibince” geldikleri adalara tekrar iade edilmek üzere hazırlıklara başlarlar. 4 Nisan 1942 tarihinde
Çeşme’den hareket eden Kaptan Ahmet Gürbüz Akyürek idaresindeki Ender isimli Türk motorunda da bu şekilde adalara gitmek isteyen
235 Yunan mülteci bulunmaktadır. Ancak Seferihisar’ın Çelik bölgesine gelindiğinde motor kayalara çarparak su almaya başlar ve hemen
ardından batar. Olayda motorun kaptanı dâhil olmak üzere 209 kişi
hayatını kaybederken üç Türk tayfa ile 26 Yunan mülteci ise kurtulmayı başarırlar. Batan tekneden kurtulan kazazedeler Seferihisar’a
getirilir ve orada geçici iskân ve ibateye tabii tutulurlar.472 Aynı olayla
ilgili olarak dönemin gazetelerine yansıyan haberlerde ise Kanlıa471- BCA.030.10.171.185.22
472- BCA.030.10.171.183.22.
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da açıklarında meydana gelen kazada teknede bulunan 239 kişiden
sadece 29 tanesinin hayatta kalmayı başardıkları belirtilir. Gazetelere göre ‘…içinde Yunan tebaasından 239 kişi bulunan bir motor gece
yarısından sonra karanlıkta ilerlerken belki de fenerinin bulunmaması
yüzünden gittiği istikameti tayin edememiş ve bu sırada fırtına da çıktığından tehlike baş göstermiştir. Enderan adlı motor Kanlıada’nın kayalıklarına çarparak parçalanmış 239 kişilik kafilesi karanlıkta sulara dökülmüştür. Seferihisar açıklarına kadın, erkek ve üçü çocuk olmak üzere
29 kişi sağ olarak çıkmıştır. Kurtulanlara da Kızılay yardım etmiştir.’473
Ancak özellikle Çeşme bölgesine Yunan mülteci akını bu olaydan hemen sonra daha büyük sayılarda olmak üzere gerçekleşir ve Çeşme’ye
beklenilenden çok daha büyük oranda mülteci gelir;474
“Bu ayın haftasından itibaren İzmir’in Çeşme ve Çeşme’nin Ilıca kasabalarına Yunan mültecileri akını vuku bulmuştur. 20 gün zarfında 4.800
küsur mülteci gelmiştir. Bu mültecilerin bu şekilde gelmesi devlet mukarreratıyla olmayıp kendiliklerinden sahillerimize iltica etmişler. Çeşme
kazası bunları olduğu gibi, hatta vilayet merkezini de layıkıyla haberdar
etmeden kabul etmiştir. Mahalli hükümetin selahiyetdar memurlarının
hiçbir mümanaat ve takayyud göstermedikleri hayretle anlaşılmıştır.
Bugün Çeşme ve Ilıcalar’da görülmedik bir manzara vardır. Çeşmenin otelleri, hanları, hususi evlerden birçok kısmı, Ilıca’nın bütün otelleri, hususi evlerden bir kısmı da tutulmuş, hatta boş dükkânlar, depolar da dolmuştur. Bunların da kifayet etmemesi üzerine bu mülteciler
sokaklara yayılmışlardır. Nezafetten arî ve pek sefil bir halde olan bu
mültecilerden kehle ve sair haşerat ortalığa yayılmıştır.
İlk zamanlarda bu suretle gelenler açlıktan da muzdarip olduklarından her ne pahasına olursa olsun yiyecek tedariki için para vermişler
ve esvaplarını ve sair şeylerini satmışlardır. Ahaliden birçoğu bu suretle
473- Ulus, 9 Nisan 1942.
474- BCA. CHP İzmir bölgesi müfettişi ve İstanbul milletvekili G. Bahtiyar Göker’in CHP ve ilgili bakanlıklara
gönderdiği 28 Nisan 1942 tarihli ve 189 sayılı raporu.
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erzakı ellerinden çıkarmışlardır. Şimdi onlar da sıkıntıdadır. Bir bütün
ekmeğe bir ceket gibi alışverişler olmuş, ahaliden bazısı evlerinde mültecilerden aldıkları mallarla sergiler yaparak alışveriş etmişlerdir.
Bundan evvel adalar Almanlar tarafından işgal olundukları esnada
bir akın olmuştu fakat bu mahiyeti bulmamıştı. Bundan bir hafta evvelîsine kadar bu hal İzmir’de şayi olmamıştı. Çeşme ile İzmir arasında
münakale gayet güçleştiğinden gelen giden de çok olmuyordu. Çeşme’nin
Ilıca mevkiinde alakası bulunan Parti İdare Heyeti Reis Vekili Doktor
Cura geçen Cumartesi oraya gitmiş ve avdetinde bu halleri bana anlatması üzerine o akşam Vilayet makamını haberdar ettim. Vilayet işin bu
kadar mühim olmadığı fikrinde bulundu. Vilayetin layıkıyla malumat
almamış olduğu bilahare anlaşıldı.
Bilahare İzmir mebusu Çeşmeli Mehmet Aldemir de gelerek bu hali
fecayii anlattığı gibi teşkilat arkadaşlarından bir diğeri de geldi mütemmim malumatı bana verdi. Vali, Emniyet Müdürü ile Çeşme’ye gitti. Bir
gün sonra da Jandarma Kumandanı ile Sıhhiye Müdürünü gönderdi.
Onların idarî aldıkları tedbir pek malum değil ise de Valinin Çeşme polis komiseri ile hükümet doktoruna işten el çektirmesi bu bapta dönen
bazı rivayetleri teyit mahiyetindedir. Asıl sâri hastalıklar için şiddetli
tedbir alınmış olduğu işitilmemiştir. Halk bu hastalık meselesinden
korkmaktadır. Çünkü bu mülteciler etrafa yayılmışlardır.
Muarece fıkdanı ve diğer taraftan bizim köylülerin sıhhî takayyütlere riayetsizlikleri ve başka mülahazalar endişeleri çoğaltmaktadır. Mesele cidden dikkati çekmeğe şayandır. Bu mültecilerin birden bire akınlarının bir teşkilatın planı ve eseri olduğundan şüphe yoktur. İşitildiğine
göre bu teşkilat evvela İzmir’de başlamıştır. Buradan Yunan Konsolosu
memurları ve ajanlar yüksek fiyatlarla motorlar kiralayarak Sakız’a ve
civar adalara sevk edilerek oradan topladıkları Yunanları Çeşme’nin
Sakız adasına pek yakın olan Çiftlik köyü ve Iğdır sahillerine çıkarmışlar ve birkaç tanesini de Çeşme limanına sevk etmişlerdir. Çiftlik köyü ve
Iğdır’a gelen mülteciler kimse tarafından izaç olunmaksızın karadan iki
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üç saat yürüyerek kafile ile Çeşme’ye gelmişlerdir. Bunları ve asıl Çeşme
kasabasına gelen motorları ise mahalli hükümeti kabul etmiştir.
Alınan haberlere nazaran adalarda bulunan Almanlar da bunların
tekrar gelmemek şartıyla gitmelerine bir şey dememişlerdir. Hatta belki
de memnun olmuşlardır. Çünkü ahaliyi beslemek gibi güç gaileden kurtulmuş olacaklardır. İşin garabeti şuradadır; Adaların hâli göz önünde
tutularak sahillerimizin ne kadar şiddetli muhafaza altında bulunması
lüzumunda şüphe yoktur. Harp başlayalı beri ara sıra tek tük veya beşer
onar kişilik Yunan mülteci grupları pek güçlükle sahillerimize yaklaşmaya çalışıyorlar fakat derhal haber alınıyor, tedbir ittihaz ediliyor veya
çıkarılmıyordu. Kuşadası, Karaburun, Dikili sahilleri birkaç defa bu
gibi vakalara maruz kalmıştı fakat sahil muhafızları daima teyakkuz
hâlinde idiler. Bu defa 5.000 kişilik oldukça azim bir kitle geliyor, sahilin bir tarafına çıkıyor ve oradan serbestçe yol yürüyerek Çeşme’ye kadar
geliyor ve muhafızların haberi olmuyor. Sahil Muhafaza Teşkilatı’nın
mevcut olması lazım gelmez mi? Herhalde ora ahalisinin kanaati bu
vakada Çeşme Sahil Muhafaza Teşkilatı’nın vazifesini ifa etmediği tarzındadır. Kaza idaresi zabıta ve hükümet doktoru hakkında da para
meselesi rol oynadığı mutevatirdir.
Çeşmelilerin de birçoğunun bu işe evvelce hazırlanmış oldukları ve
bunların gelmelerini kolaylaştırdıkları gibi bir rivayet vardır. Adalara giden motorlar hep Türk ve bilhassa Çeşme limanının vasıtalarıdır.
Bunlar evvelce İngiliz ve Yunan ajanları tarafından büyük kira ile tutulmuştur. Kezalik Çeşme ve Ilıca otelleri, hanları, mağaza ve depoları büyük bedellerle yine bunlar vasıtasıyla icar edilmiştir. Senede ancak 100
lira kira getiren mağaza 600 lira mukabilinde isticar olunmuştur. Son
defa İzmir İngiliz ve Yunan konsolos memurları Çeşme’deki mültecilere
gıda maddeleri getirtip dağıtmaya başlamışlardır. Bu gıda maddelerinin içinde un da vardır. Ayrıca bunlara yevmiye de verilmektedir.
Mültecilerin arasında Sakızlıdan başka diğer adalılar da hatta
Selanik’ten, Pire’den de adam geldiği işitilmiştir. Yine bunlar arasında
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zabit olmak üzere ve fakat pasaportlu 5-6 kişi İzmir’e gelmişlerdir ve
şimdi burada bulunmaktadırlar. Bunların arasında Sakız’da müdde-i
umumilik etmiş olan bir zat da bulunmaktadır.
Pasaportlar Midilli Türk Konsolosu tarafından vize edilmiştir. Bu
son günler zarfında Sakız ve diğer taraflardan kaç kişinin geldiği malum olmadığı cihetle Çiftlik köyü ve Iğdır tarafından karaya çıkan kafileler arasından bir kaçının içerilere kaçmış olması da melhuzdur. Çünkü
böyle bir vaka birkaç defa olmuştur. Çeşme’den gelen bir zat 30 kişilik
bir Yunan mülteci kafilesine Çeşme’nin Uzunkuyu köyü civarında rast
geldiğini ve bunların karadan yanlarında bir muhafız veya jandarma
olmadığı halde Çeşme’ye gittiklerini anlattı. Bu zatın dediği mahal sahile üç buçuk saattir. Şu halde motorcuların bunları sahilin boş bir yerine çıkartma oldukları anlaşılıyor. İstanbul’dan Kemal vapuru gönderilmiş ve vapur mültecilerden büyük bir kısmını alarak Sakız’a gitmişse
de Alman işgal kuvvetleri bunları çıkartmamışlardır. Sakız’daki Alman
kumandanı diplomasi yoluyla mesele halledilip kendisine emir gelmeyince ve gelenlerin Türk hükümetince tasdik edilmiş isim ve hüviyetlerini
havi liste verilmeyince bunları alamayacağını bildirmiştir.
Mülteciler Almanların Sakız ve sair adalardaki kuvvetlerine dair
esaslı bir malumat veremiyorlar. Bir kısmı yeni kuvvet topladıklarını,
diğerleri ise kuvvetlerinin az olduğunu söylüyorlar. Meselenin garabet
noktalarından birisi sahillerimize böyle ehemmiyetli bir yabancı kütlesinin kendi kendine serbestçe denilecek bir tarzda gelmesi, diğer taraftan
da kazadaki mesul memurların bu hadiseyi günü gününe vilayete ve sair
makamlara bildirmemiş olmalarıdır. Bu cihetin tahkik olunması icap
edecektir.
Bu mülteci kafileleri hakkında hükümetçe ittihaz olunacak kararın
vücuduna kadar ya Çeşme ve Ilıca’nın bir mülteci kampı şekline konarak ihtilati men etmek veyahut bunlar için bir temerküz kampı yapmak
icap etmektedir. Herhalde şimdiki şeklin idamesi birçok mahzurları tevlid eylemektedir.”
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CHP İstanbul milletvekili ve bölge müfettişi Bahtiyar Göker’in
bu raporundan Çeşme’de Yunan mültecilerin bölgeye akın etmeleri
sonrasında ister istemez ufak çaplı da olsa bir ekonomik canlanmanın söz konusu olduğu görülmektedir. Yanlarında yükte hafif pahada ağır ne getirebilirlerse Çeşme sahillerine çıkan mülteciler burada
öncelikle karınlarını doyurabilmek ve daha sonra da kalacak bir yer
bulabilmek için çaba harcamaya başlarlar. Bunun sonucu olarak da
bölgede han, otel, oda, ev, dükkân gibi ne kadar kapalı mekân varsa
hepsinin kira bedelleri birdenbire ve suni olarak artış gösterir. Ayrıca gelen mültecilerin bazılarının para yerine giyecek eşyalarını ve
özel eşyalarını ekmek, yemek, un ve saire almak için vermeleri ve
bu şekilde değiş tokuş yapmaya başlamaları da ortalıkta birdenbire
Yunan mallarının dolaşmasına neden olur. Şüphesiz ekonomik girdilerde meydana gelen artış yanında mülteci sayısında ortaya çıkan
ani artış bir anda 4.800 gibi bir sayının küçücük köyde yarattığı izdiham yanında pek çok sorunu da getirir. Özellikle bu kadar mülteciye
yatacak yer bulunamaması, aniden bastıran mülteci akını sonrasında yetkililerin olaydan çok geç haberdar olması ve ilk müdahalenin
yapılması anlamında gecikilmesi sebebiyle sokaklarda temizlik şartlarının çok uzağında, haşerelerle haşır neşir olmuş bir mülteci grubu
dolaşmaya başlar. Ancak en ilginç durumlardan bir tanesi özellikle
Çeşme limanına kayıtlı balıkçıların mülteci taşıma işini bir para kazanma vasıtası olarak görmeleri ve güvenlikten sağlığa kadar pek çok
noktada sıkıntıya sebep olmalarıdır. Bölgede yaşayan insanların da
para kazanma hırsıyla gelen mültecilere ellerindeki bütün yiyecekleri satmalarının ardından onlar da açlık sıkıntısıyla karşı karşıya
gelirler. Bahtiyar Göker’in de hazırladığı kapsamlı raporda belirttiği
üzere Yunan mültecilerin Çeşme bölgesine gelmeye başlamasıyla ilgili olarak valiliği zamanında bilgilendirmeyen ve gerekli tedbirleri
almakta geç kalan Çeşme’deki polis komiseri ile mültecilerin potansiyel salgın ve bulaşıcı hastalık yayan kişiler olarak etrafta bulunmalarına zamanında müdahalede bulunmayan hükümet doktoruna iş-
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ten el çektirilir. Rapora göre ayrıca bu kadar büyük sayıda bir mülteci grubunun sahillere çıkmasından zamanında haberdar olamayan
Çeşme Sahil Muhafaza Teşkilatı da eleştirilerden nasibini alır ve bu
konuda ilgililerin daha duyarlı ve hassas davranması istenir. CHP
milletvekili Bahtiyar Göker’in raporuna göre bu Yunan mültecilerin
Çeşme’ye gelmeleriyle ilgili olarak perde arkasında birilerinin bulunması muhtemeldir ve Göker bu kişileri Yunanistan’ın İzmir Konsolosluğu görevlileri olarak açıklar. Gelen mülteciler arasında Atina
ve Selanik’ten bile kaçarak hayatını kurtarmaya çalışanların olması
bu mülteci faaliyetinin çok daha planlı ve organize olduğunu göstermesinin yanında Yunan vatandaşlarının hayatlarını kurtarabilmek
için tutunabilecekleri tek dal olarak Türkiye’yi görmeleri anlamında
da düşündürücüdür. Ayrıca devletin mülteciler konusunda ne kadar hassas olduğunun bir işareti olarak İzmir Valisi durumu öğrenir
öğrenmez derhal bölgeye gider ve İzmir mebusu Çeşmeli Mehmet
Aldemir ve CHP’li diğer siyasilerin bölgede yaptıkları incelemeler
dışında yetkililerle alınacak tedbirler üzerinde görüşür.
Yunan mültecilerin Çeşme’ye akın akın gelmeye başlamaları
üzerine İzmir İngiliz Konsolosluğu da Sağlık Bakanlığı tarafından
Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla getirtilen 300 çuval una ilaveten ayrıca 10 ton daha un alarak İzmir Valiliğine gönderir. Söz konusu bu unların her türlü gümrük vergileri Türk hükümeti tarafından
karşılanır.475 Dönemin gazetelerine bu yardım faaliyeti her ne kadar
600 çuval İngiliz unu ve 660 ton yardım malzemesi olarak yansımış
olsa da gönderilen yardım malzemeleri yaklaşık 10 ton undan ibarettir.476 Aynı dönemde Yunanistan’da ise Yunanistan’ı Bulgaristan’dan
ayıran Rodop Dağları bölgesinde çete gruplarından oluşan 5.000
kişilik bir Yunan askeri gücünün Bulgar ve Alman askerlerini ‘hırpalamaya’ başladığı bildirilir. Londra’da bir açıklama yapan Yunan
475- BCA. Ticaret Bakanlığı’nın CHP Genel Sekreteri Memduh Şevket Esendal’a gönderdiği “Çeşme’de bulunan
Yunan mültecilerinin ekmeklik ihtiyacı” konulu 18 Mayıs 1942 tarih ve 15/14781 sayılı yazısı.
476- Cumhuriyet, 5 Haziran 1942.
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hükümet sözcüsü ise ‘Hürriyet için savaş dağlık Rodop çevresinde
en cesaret verici bir şekilde alevlenmiştir ve bu taraftan muvaffakiyetler bildiren iyi raporlar alacağımızı ümit ediyorum.’ der.477 Bu
arada İngiltere’de bir açıklama yapan Winston Churchill ise savaşı
kastederek ‘artık yokuşun sonu görünüyor.’ der.478 İzmir milletvekili
Bahtiyar Göker’in söz konusu raporu üzerine harekete geçen Sıhhat
ve İçtimai Muavenet Vekâleti de konuyla tekrar ilgilenmeye başlar.479 Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Vilayeti İdare Heyeti Reisliği de girişimlerde bulunur ve konuyu araştırır. Güvenlik
problemine paralel olarak özellikle yaz dönemin o sıcak günlerinde
karşılaşılan en büyük tehlikelerden bir tanesi de Çeşme kasabasının
yetersiz alt yapısının birdenbire gelen ve nüfusu neredeyse iki katına
çıkaran bu yoğunluğa cevap verememesidir. Sağlık hastalıklar yanında düzensiz yerleşim ve atıkların meydana getirdiği tehlikeler de
ciddi bir yer tutmaktadır,480
“Adetleri her gün artan ve miktarı 6.700’e baliğ olan mültecilerin
Çeşme’nin sıhhî durumunu tehlikeye düşürdükleri ve bütün civarı fena
kokular bürüdüğünü ve sıcakların şiddetle devam ettiği şu sıralarda izdihama mani tedbir alınmadığı surette sari hastalık zuhurundan korkulduğu mahalli belediyesince temizliğe gayret edilmekte ise de ufak bir
kaza belediyesinin bu işe yetmediği, binaenaleyh sevkiyata hız verilerek
izdihama mani olunamadığı surette hiç olmazsa çadırlı kamp kurulması suretiyle olsun tedbir alınması mahalli teşkilatımızdan alınan bir
yazıda bildirilmektedir. Vilayet makamıyla yaptığım temas neticesinde
Kızılay’da fazla çadır bulunmadığından çadırlı kamp kurulması mümkün olamadığı ancak mülteci sevkiyatına başlanarak 1000 kadarı halen
sevk edilmiş bulunduğu ve müzadi taaffün mevad gönderilmek suretiyle
477- Ulus, 30 Nisan 1942.
478- Ulus, 17 Mayıs 1942.
479- BCA. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti’nin CHP Genel Sekreterliği’ne gönderdiği 25 Mayıs 1942 tarih ve
51879/113 sayılı yazısı
480- BCA. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti’nin 5 Haziran 1942 tarihinde CHP Genel Sekreterliği’ne
gönderdiği 1856 sayılı yazı

KIZILAY BELGELERİ IŞIĞINDA YUNANİSTAN’DA ÖLÜM, AÇLIK, İŞGAL

537

mahallinde temizlik yaptırılacağı öğrenilmiş ve mahalline de bu yolda
tebligat yapılmıştır.
Önümüzdeki yaz aylarında mülteci akınının her gün devam edeceği
ve 4000 nüfuslu bir kasaba teşkilatının bir mislinden fazla tutan mülteci akınından doğacak fevkalade vaziyetin icap ettireceği esaslı tedbirleri
almağa âdemi kifayeti meydanda bulunduğu nazara alınarak bu hususta esaslı tedbir alınmadığı surette Çeşme ve civarının ve hatta daimi
temas hâlinde bulunan İzmir’in sıhhî durumundaki tehlike barizdir.”
Aynı konuyla ilgili olarak Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti
de yürütülen çalışmalar konusunda CHP Genel Sekreterliği’ni bilgilendirme ihtiyacı duyar;481
“...Yunan adalarından Çeşme’ye gelen Yunan mültecilerinin vaziyeti
hakkında CHP İzmir Vilayeti İdare Heyeti reisliğinden yüksek katınıza
sunulmuş olan 16 Haziran 1942 tarihli rapor tetkik ve mütalaa kılındı;
1- Yunan adalarından Çeşme’ye gelen mülteciler 15 Haziran 1942
tarihinden itibaren trenle ve İslâhiye yoluyla Suriye’ye ve motorlarla da
denizden Kıbrıs’a sevke başlanmış ve elyevm mevcut mülteci adedi yeni
gelenler de dâhil olduğu halde 4.728 nüfusa inmiştir.
2- İngiliz Sefareti’nin Hariciye Vekâleti’ne müracaatı üzerine ve son
harp vaziyeti dolayısıyla Suriye’ye yapılmakta olan sevkiyat durdurulmuş olduğundan elde edilen motorlarla halen ancak Kıbrıs’a sevkiyat
yapılabilmektedir.
3- Çeşme’de bulunan Yunan mültecileri sevkleri zamanına kadar
hükümet, eşhası hükmiye ve hakikiyeye ait binalara yerleştirilmiş oldukları gibi 120 çadırla kurulan kampa yerleşmiş bulunmaktadırlar.
4- Mültecilerin sıhhî vaziyetleriyle alakadar olmak üzere bir emrazı
sâriye mütehassısı gönderilmiş ve bir de hususi revir açılmış olmakla be481- BCA. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Vilayeti İdare Heyeti Reisliği’nin 5 Haziran 1942 tarihinde CHP Genel
Sekreterliği’ne gönderdiği 56084 sayılı yazı
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raber kasabanın umumi nezafetini sağlamak üzere mütehassısın idare
ve murakabesi altında teşkil edilen sıhhî ekipler de faaliyete sevk edilmiş
bulunmaktadır. Bugüne kadar gerek mülteciler ve gerekse yerli halk arasında sâri hastalık zuhur etmemiştir.
5- Rapor iltica hadisesinin başlangıcında karşılaşılmış olan vaziyeti
ifade etmektedir. Yukarıda arz edildiği veçhile bugün için düşünülen ve
tatbik edilmesi icap eden sıhhî ve idarî bilumum tedbirlerin alınmış olduğunu ve vaziyetin normal bir safhada yürüdüğünü saygılarımla arz
eylerim.”
Bu rapordan da anlaşılacağı üzerine mültecilerin sadece Anadolu topraklarında barınmalarıyla yetinilmez ve onların salimen
Suriye’ye veya deniz yoluyla Kıbrıs adasına geçebilmeleri için de
gayret gösterilmektedir. Aynı konuyla ilgili rapor hazırlayan bir
başka bakanlık ise Dâhiliye Vekâleti’dir. Bu bakanlık da hazırlayıp
CHP’ne gönderdiği raporda Çeşme ve Ilıca’ya akın eden Yunan mültecilerin “mahalli sıhhat, asayiş ve geçim durumunu ihlal ettikleri
hissedildiğinden idarî tedbir almak, mültecilerin iskân ve iaşelerini tanzim etmek üzere İzmir Valisi’nin Çeşme’ye gönderildiğini”
belirtmektedir.482 Ayrıca 4-5000 civarında olan mültecilerin Çeşme kasabası için başlı başına bir sorun teşkil edeceği için bu mültecilerin bir kısmı Ilıca’daki binalara yerleştirilmiştir. Öte yandan
mültecilerle ilgili olarak görevlendirilen ve kasabanın bu olağanüstü günlerinde iaşe ve ibate sorunlarıyla sağlık sorunları konusunda
mültecilere hizmet vermesi gereken Komiser Mustafa Fahri Akın ile
hükümet doktoruna ihmal ve lakayt davranışlarından dolayı işten
el çektirilir. Söz konusu mültecilerin aniden kasabaya akın etmeleri üzerine ilk etapta bu mültecilerin geldikleri yerlere gönderilmesi
düşünülür ve 600 kişilik bir kafile Kemal isimli bir Türk vapuruyla
Sisam adasına götürülür. Ancak bürokratik bir takım problemler
482- BCA. Dâhiliye Vekâleti Hususi Kalem Müdürlüğü’nün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği’ne
gönderdiği 14 Ağustos 1942 tarihli ve 3/164 sayılı yazısı
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neticesinde Sisam adasındaki işgal kuvvetleri bu insanların adaya
çıkmalarına izin vermez ve bu ilk kafile tekrar Çeşme’ye dönmek
zorunda kalır. Güvenlik, sağlık ve asayiş açısından pek çok sorunla
karşılaşılması ihtimaline karşılık ilgili bakanlık temsilcileri vasıtasıyla bir komisyon oluşturulur ve Çeşme’de toplanan mültecilerin
bir an evvel Türkiye topraklarından çıkarılmaları, sahil muhafaza
teşkilatının denizden ve karadan takviyesi, mülteci akınına sebep olduğu düşünülen gizli ve açık bütün ecnebi faaliyetlerinin durdurulması konuları üzerinde tedbirler alınmaya çalışılır. Bu mültecilerin
denizden geldikleri yerlere iade edilmelerinin mümkün olmaması
hâlinde bunların kafilelerle ve tren yoluyla Suriye’ye gönderilmeleri kararlaştırılır. Bu amaçla tren yoluyla Suriye’ye ve deniz yoluyla
da Kıbrıs’a mülteci sevkıyatına 15 Haziran 1942 tarihinden itibaren
başlanılır ve ilk etapta 3059 kişi sevk edilir. Bu dönemde Çeşme’de
bulunan mülteci sayısı ise 3.481’e inmiştir. Ekim 1942 itibarıyla
özellikle İstanköy (Kos) adasından kaçarak Çeşme’ye sığınan Yunanların sayısı 2.000 civarındadır ve yaklaşan kış şartlarından etkilenmemeleri için Kızılay tarafından hazırlanan çadır kentlerde
yaşamaya başlamışlardır.483 Savaşın yoğun olarak yaşandığı bugünlerde Çeşme Kaymakamı olan Hamdi Orhan da anılarında yapılan
yardımlardan söz eder;484
“...1943’te Çeşme kaymakamıydım. İkinci Dünya Savaşı’nın tam
ortasıydı Almanlar Rusya içlerinde ilerliyorlar, ortalık toz dumandı. Kıtlık, yoksulluk yılları. Almanlar Sakız’ı bombalıyorlar ve Yunan
adalarından kaçanlar Çeşme’ye sığınıyor... Almanlardan kaçan, adalardan gelen Yunanları bağrımıza bastık. Kafileler hâlinde kayıklarla
kaçıp Çeşme’ye sığındılar, biz yemedik onlara yedirdik. Büyük karavana
kazanlarında yemekler pişirip dağıttık. Sakız’dan gelenlerin başında
Türkçe bilen Hristofol isminde bir Rum lider vardı. Yaptığım hizmetlerin sonunda bana “Yunan milleti sana minnettardır.” dedi. Bir kütük
483- The New York Times, 17 Ekim 1942.
484- Yaşar Aksoy, “Milenyum yazıları”, Star, 18 Temmuz 2003,
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tanzim ettirmiştim, iltica eden her Yunanlıyı yazdırdım. Hristofol her
Perşembe makamıma gelip cemaatinin durumunu bildirirdi. Kilisede,
çadırlarda, metruk evlerde onları konuk ettik.”
Yetkililer tarafından Mayıs 1941-Mart 1943 döneminde
Türkiye’ye gelen toplam 22.909 Yunan mültecinin çeşitli zamanlarda ve çeşitli şekillerde başta Kıbrıs ve Suriye olmak üzere istedikleri ülkelere gönderilerek ülke dışına çıkartılması sonrasında Yunan
mülteci sorununun da bittiği açıklanır; ancak bu sorun daha uzun
yıllar devam edecektir. Kaldı ki aynı yazının devamında “Almış olduğumuz malumata göre Yunan adalarındaki sefalet ve halkın maruz kaldığı muhtelif cephelerdeki tazyik dolayısıyla ilkbaharda yine bu mülteci
akınının başlaması çok muhtemel görünmekle beraber son aylardaki ilticaların azalmasının kış mevsiminden ileri geldiği kuvvetle tahmin edilmektedir. Binlerce mültecinin kabul ve iaşe ve ibateleri ve sıhhi vaziyetlerinin korunması ve bunların dış memleketlere sevkleri hususunda maruz kalınan müşkülat malumu devletleridir.” denilir. Bununla birlikte
özellikle İzmir merkezinde ve Çeşme’nin Ilıca bölgesinde Yunan
mülteciler için açılmış olan mülteci kampları, revirler ve aşhanelerle
diğer teşkilatlar bu tarihten sonra kapatılır. Bununla birlikte daha
sonraki dönemde gelmesi muhtemel nispeten daha küçük mülteci
gruplarına hizmet etmek üzere bazı altyapı birimleri ise hazır tutulur. Türkiye’nin bu şekilde bir hareket tarzı geliştirmesinde Yunan
mültecilerin sayısında meydana gelen azalma kadar CHP İstanbul
milletvekili Bahtiyar Göker’in daha önce bahsedilen raporunda izah
ettiği bazı durumlar da etkili olmuştur. Özellikle İzmir’deki Yunan
konsolosluk görevlilerinin Yunanistan’dan kaçış için İzmir merkezli olarak Çeşme’yi bir atlama tahtası olarak kullanmalarının önüne
geçmek ve meydana gelebilecek diplomatik ve hukuki sorunlara zemin hazırlamamak amacıyla böyle bir karar alınmıştır. Bütün bunlara ilaveten Türkiye’ye sığınmaya çalışırken Çeşme yakınlarında
hayatını kaybeden Ender isimli Türk teknesindeki Yunan mültecile-
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rin akıbetine uğrayan bir başka mülteci grubu da Vangelistra isimli
Yunan teknesindekilerdir.485 26 Şubat 1944 tarihinde taşıdığı 59 Yunan mülteciyle Türk sahillerine çıkmaya çalışan söz konusu Yunan
teknesi Çeşme’nin 8 kilometre güneydoğusundaki Alaçatı bölgesinde Ağrilya denilen noktada sabaha karşı 05.30 sularında fırtınaya
daha fazla dayanamayarak kayalıklara çıkar; ancak bu teknedekiler
Ender isimli teknedekilerden daha şanslıdır çünkü 54 kişi sağ olarak kurtarılır. 4 kişinin kaybolduğu kazada bir mülteci de hayatını
kaybeder.

4- Kıbrıs’a Gitmek İsteyen Yunan Mülteciler
Alman işgali altındaki Yunanistan’da Almanların açlık stratejisini bir silah gibi kullanarak Yunanları dize getirme politikaları devam ederken bir yandan da bu insanların Yunanistan’dan ve adalardan kaçışları da devam etmektedir. Bu arada her ne kadar fiili olarak
savaş yaşanmıyor olsa da Doğu Akdeniz’de İngiltere tarafından bu
dönemde Yunan mültecilere karşı bir takım tedbirler alınması da
söz konusudur. Örneğin Kıbrıs Valisi 24 Ocak 1942 itibarıyla bulabildikleri genellikle küçük tekneler ve sandallar vasıtasıyla Akdeniz2e açılan ve Türkiye tarafından da yardım edilen Yunan gruplarıyla ilgili olarak adada yaşayanların haberdar edilmemeleri, adada
yayımlanan gazetelerin bu mülteciler konusunda haber yapmamaları ve ilgililerin adaya çıkmak isteyen bu insanlarla ilgili olarak fazla
misafirperver davranmamaları konusunda bir duyuruda bulunur.486
Her ne kadar İngiliz Yüksek Komiserliği adaya gelecek mülteciler
konusunda bazı yaptırımlar, tedbirler ve sansür uygulamalarının
içine girse de söz konusu Yunan mültecilerin özellikle Türkiye’nin
sahil kasabalarındaki Türk yetkililerinin yardımları, destekleri ve
hoşgörüsü sayesinde adaya gelişleri ise devam etmektedir. Esasında
485- BCA.030.10.117.814.2
486- S. R. Sonyel, a. g. e. , s. 121

542 Doç. Dr. Ulvi Keser
özellikle Ege’deki Yunan adalarından kaçarak hayatını kurtarmaya
çalışan bu insanların ilk etapta gitmek istedikleri yerler arasında
Kıbrıs, Suriye ve Mısır gelmektedir ve Türk yetkililerden ilk istekleri de hep bu olur. Örneğin 8 Ekim 1942 günü Samos isimli küçük bir
kayıkla 50’si erkek olmak üzere toplam 150 Yunan vatandaşı, hemen
12 gün sonra 20 Ekim 1942 günü de Angeliki ve Zoodochos Pygi
isimli kayıklarla aynı şekilde başka bir 150 kişilik Yunan mülteci
grubu adaya gelir. İngiliz Yüksek Komiserliği ise Kıbrıs sahillerinde
aldığı güvenlik tedbirleri sonrasında bu mültecilere derhal müdahale ederek hasta ve tedaviye muhtaç olanlara sağlık hizmetinde bulunur ve ardından Türkiye üzerinden Kıbrıs’a gelen bu Yunan mültecilerin askerlik yapabilecek durumda olanların adada bekletilmeden
derhal Hayfa’ya gönderildiklerini, genellikle çocuklar ve yaşlılardan
oluşan geri kalanların ise adada tutulduklarını bildirir. Konuyla ilgili olarak İngiltere Dışişleri Bakanlığı yine Kıbrıs Valisi Sir Charles
Campbell Wooley’e 4 Nisan 1942 tarihinde bir yeni mesaj daha göndererek Yunan mültecilerin Türkiye üzerinden adaya gelişleri hakkında sansür uygulanmasını, güvenlik nedeniyle bu konunun basın
yayın organlarına çıkmasının önlenmesini ister. İngiltere Dışişleri
Bakanlığı söz konusu bu mesajında adaya gelen Yunan mültecilerle
ilgili olarak başka kaygılarını da dile getirir ve gazetelere yansıyacak
mülteci haberlerinin başka Yunan mültecilerin gelişini cesaretlendireceği gibi Almanya ile iyi ilişkiler içerisindeki Türkiye’yi de çok zor
durumda bırakacağını, Türkiye’nin Almanların tepkisini çekmesi
sonrası bu Yunan mültecilere pek de yardımcı olmak istemeyeceği,
mülteci Yunanların askere alınmaları ve askerî eğitimden geçirilmelerinin er geç Almanlar tarafından öğrenileceği ve bunun da Türkiye üzerinde Almanlar tarafından baskı unsuru olarak kullanılacağını bildirir. İngiltere Dışişleri Bakanlığı bu mültecilere yardımcı olan
tek ülke olarak Türkiye’nin bulunduğunu böylece resmi ve ilk elden
kabul ederken esasında Türkiye’yi koruma ve kollama gibi bir düşüncenin içerisinde olduğu düşünülemez. İngiltere savaşın sonunda
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Avrupa’da sağ kalmayı başararak o dönem Filistin’e gitmeye çalışan
ve bulabildikleri derme çatma nakliye gemileriyle Akdeniz’e açılan
Yahudilere de aynı taktiği uygulamıştır. Söz konusu bu Yahudilerle ilgili olarak önce her yıl 50.000 kişi gibi bir kota uygulayacağını
açıklayan İngiltere daha sonra İstanbul’a uğrayan ve Türkiye’nin
yaptığı insani yardım ve desteğin ardından Akdeniz’e açılan bu son
derece ilkel, tehlikeli ve sağlık şartlarından yoksun yük gemilerini
durdurarak Mauritus adasına götürmeyi ve bu Yahudi mültecileri
orada gözetim altında tutmayı bile planlar; Ancak böyle bir planlamanın uygulanabilirliğinin gerek ekonomik açıdan gerekse zaman
ve harcanacak iş gücü açısından çok da arzu edilen sonuçları vermeyeceği göz önüne alınınca İngiltere açısından yapılacak tek bir
şey kalır ve Yahudi mülteciler özellikle 1945 sonrasında neredeyse Filistin topraklarında İsrail devleti kurulduktan bir yıl sonraya,
1949 yılına kadar Kıbrıs adasındaki toplama kamplarında esaret
hayatı yaşarlar.487 Dolayısıyla Yunan mültecilerinin adaya gelişleri
konusunu Almanların öğrenmesinin ardından bu ülkenin Türkiye
üzerinde baskı uygulayacağı her ne kadar doğru olsa da İngiltere’nin
asıl gayesi şüphesiz kendi menfaatlerine uygun olmayan yeni bir durumun ortaya çıkmasını engellemekten başka bir şey değildir.
Kıbrıs Valiliği’nin Türk balıkçı tekneleriyle adaya getirilen veya
küçük balıkçı kayıklarıyla ve kendi imkânlarıyla adaya sığınan bu
Yunanlarla ilgili bir başka endişesi de savaşın Kıbrıs’ı da içine alacak şekilde genişlemesi hâlinde durumun başa çıkılamaz bir hale
geleceği yönündedir.488 Bu durum İngiltere’yi ciddi biçimde kaygılandırmaktadır çünkü savaşın başında Kıbrıs adasını her şart altında savaş dışında tutan İngiltere cephelerde savaşın ateşlenmesi
ve hemen ardından askere ihtiyaç duymasıyla Kıbrıs Türkleriyle
487- Ulvi Keser, “Göçmen Yahudiler, Türkiye’nin Yardım Faaliyetleri ve İngiltere’nin Kıbrıs’ta Açtığı Mülteci
Kampları”, Kara Harp Okulu Komutanlığı Bilim Dergisi, Yıl 2008, Cilt 18, Sayı 2, Ankara, s. 107–149.
488- Kıbrıslı Katırcılarla ilgili olarak ayrıntılı bilgi için Ulvi Keser, İkinci Dünya Savaşı’nda Kıbrıs ve Kıbrıslı
Katırcılar, IQ Yay., 2007, İstanbul. .

544 Doç. Dr. Ulvi Keser
Kıbrıs Rumlarını askere almaya başlar ve bu insanları asker yazabilmek için cazip teklifler sunarken bir yandan da adadaki maden
ocakları, sanayi tesisleri, fabrika ve atölyeler gibi çalışma alanlarını
kapatmak suretiyle insanları asker yazılmaya mecbur eder. Esasında Kıbrıs’ta İngiliz idaresinin bu kaygı ve endişeleri son derece yerindedir çünkü savaşın başlangıcında her ne kadar İngiltere savaşa
fiili olarak iştirak etmiş olmakla beraber Kıbrıs adası genel endişe
ve savaş kaygılarından çok uzak bir görüntü çizmektedir. Ancak ne
zamanki Almanlar özellikle Kuzey Afrika’da bir takım ilerleyişlerin
içine girmeye başlar ve Kıbrıs’ta da bir takım sıkıntı ve problemler
su yüzüne çıkmaya başlar. Öncelikle İngilizler ada sathında savaşla ilgili olarak pasif korunma tedbirleri kapsamında bir dizi askerî
tedbiri uygulamaya sokarlar. Örneğin adanın değişik bölgelerinde
özellikle Alman uçaklarının rahatlıkla inebilecekleri düz araziler
gözden geçirilir ve buralara üç metre genişliğinde ve iki metre yüksekliğinde toprak yığınları dökülerek muhtemel inişlere karşı önlem
alınır. Bu alanlar ayrıca müttefik uçaklarının iniş kalkışı için kullanılır. Ayrıca bütün ada sathında resmi ve özel binalarda geceleri
karartma uygulamalarına geçilerek pencere camları da boyanır ve
hemen bütün camlar çapraz bantlarla sarılır. Bütün bunlara ilaveten
hemen bütün devlet dairelerinde sığınaklar tesis edilerek siren sistemleri ve sivil savunma ekipleri devreye sokulur. Askerî tedbirlerin
uygulanmaya başlaması ve savaş psikolojisinin yaşanmaya başlamasıyla beraber adada karne uygulamasına geçilerek ekmek gibi temel
ihtiyaç maddeleri karneyle dağıtılmaya başlanır. Ayrıca genel giyim
malzemeleriyle gaz yağı ve benzin konusunda da sıkıntı yaşanmaya başlanır; ancak bütün dünyayı kasıp kavuran 1929 ekonomik
sıkıntı döneminden sonra ada sathında işsizlik ve pahalılık en üst
seviyeye çıkar ve bunun sonucunda da gerek Kıbrıslı Türkler gerekse Kıbrıslı Rumlar İngiliz ordusuna yazılarak Afrika’dan Avrupa’ya
kadar farklı alanlarda İngiliz ordusunun cephe gerisi hizmetlerinde
katırcı olarak görev yaparlar. İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla
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beraber acilen asker ihtiyacıyla karşılaşan İngiltere bu açığını kapatabilmek için Kıbrıs’ta da asker alma faaliyetlerine hız verir. Bu
şekilde askere yazılan Kıbrıslı Rumlar ve Türkler katırcı ve kazmacı
olarak geri cephelerde görev alırlarken muharip ve asıl güçler de ön
cephelerde savaşma imkânı bulabilecektir. Bu şekilde askere yazılan
ve sadece 10 günlük bir eğitimden geçirilen Kıbrıslı askerler önce
Fransa’da, Yunanistan’da ve Girit’te, daha sonra da Kuzey Afrika ve
İtalya’da savaşlara katılırlar, pek çoğu esir düşerken, binlercesi de
Kıbrıs adasından binlerce kilometre uzakta hayatlarını kaybeder.489
Kıbrıslıların gönüllü olarak askere yazılacağı konusu İngiltere’nin
İkinci Dünya Savaşı’na girmesinden hemen sonra toplanan Meşveret Meclisi’nde Vali Sir William Denis Battershill tarafından açıklanır. Hayvanlarla nakliyat bölüğünde İngiliz ordusunun geri cephelerinde katırlarla lojistik malzemeyi taşıyacak olan Kıbrıslı katırcılar
İkinci Dünya Savaşı’nın ve içinde bulunulan “fevkalade hâlin devamı müddetince” dünyanın herhangi bir yerinde hizmet etmek üzere
görevlendirilmelerine rağmen savaşın şiddetlenmesi ve İngiltere’nin
acil asker ihtiyacı duymaya başlamasının ardından cephe gerisinden
alınarak doğrudan cepheye ve ateş hattına sürülürler. Böylece katırcı, telefon operatörü, makinist, aşçı, terzi, şoför olarak cepheden
uzakta görev yapmakta olan veya bu şekilde çalışacağını zanneden
insanlar bir anda kendilerini savaşın tam ortasında bulurlar. Bundan
sonrası ise bu insanlar için tam bir ıstırap halini alır ve önce Mısır’ın
Port Said limanına götürülen Kıbrıslı katırcılar daha sonra neredeyse dünyanın dört bir yanına dağılırlar ve İngiliz ordusu için hizmet
vermeye devam ederler; ancak savaşın şiddetlenmesiyle birlikte bu
askerlerden pek çoğu başta Fransa, Yunanistan, Girit, Afrika ve İtalya olmak üzere değişik cephelerde hayatlarını kaybeder. Pek çoğundan bir daha haber alınamazken bazıları da Almanlara esir düşerek
esir kamplarına götürülürler.
489- Ulvi Keser, “İkinci Dünya Savaşında Kıbrıslı Katırcılar ve İngiliz Sömürge Yönetimi”, STAD Kıbrıs Türk
Stratejik Araştırmalar Dergisi, Yıl 1, Sayı 3, Lefkoşa/KKTC, Ocak- Şubat 2010, s. 13–24.

546 Doç. Dr. Ulvi Keser
Öte yandan Yunanistan’da faaliyet gösteren Pan Helenik Mücadele Merkez Komitesi de 30 Eylül 1942 tarihinde Kıbrıs Valiliği’ne
müracaat ederek daha önce Türkiye üzerinden Kıbrıs’a getirilmiş
500 Yunan çocuğu Uluslararası Kızılhaç Örgütü aracılığıyla koruma
altına almak ve savaş bitinceye kadar eğitimlerini sağlamak istediğini açıklar; ancak İngiliz idaresi öteden beri Yunanların adaya gelmesine veya getirilmesine pek de sıcak bakmadığından bu teklif de kabul görmeyecektir. 24 Ocak 1942 tarihi itibarıyla Türkiye üzerinden
adaya gelen Yunan göçmenlerden askerlik yapmaya elverişli olanların tamamı derhal Hayfa’ya gönderilirler. Bunların içinde çok küçük
bir kısmı ise askerliğe elverişli olmadıklarından Kıbrıs’ta alıkonulurlar. 16 Nisan 1942 itibarıyla adaya Türkiye üzerinden ve Türkiye’nin
yardımlarıyla gelen Yunan sayısı 3272’dir ve bunların 700 tanesi
askerlik için elverişlidir. Öte yandan söz konusu Yunan örgütünün
Kıbrıs’a gelen bu mültecilerle ilgili probleme politik alanda bir çözüm arayacağını düşünen İngiliz yetkililer mülteciler konusuna geçici ve bölgesel çözümler bulmaya çalışmakla beraber İngiltere’nin
Ortadoğu Savaş Konseyi adaya getirilen bütün Yunan mültecilerin
eğer mümkünse çok çabuk bir şekilde adadan çıkartılması yönünde
görüş bildirir ve bunu da gerek Yunanistan hükümetine ve gerekse
Kıbrıs’taki İngiliz idaresine bildirir. Burada belirtilmesi gereken ilginç bir nokta ise savaş nedeniyle Yunanistan’dan kaçmak zorunda
kalan ve özellikle Türkiye’nin büyük yardımları sayesinde hayatlarını kurtarıp Kıbrıs’a gelebilen Yunan göçmenlerin Kıbrıslı Rumlar
tarafından da pek sevilmedikleri ve adada istenilmedikleridir;490
“…Alman harbında Türkiye’ye kaçarak Türk gemisiyle Kıbrıs’a göçen Yunanistanlı bir cıra491 yanımıza geldi. O dönemde Belediye Reisi
Gigi bu göçmen cıralara ‘Cehennemde gaynayayıdınız da Kıbrıs’a gelmeyeyidiniz.’ derdi…”
490- Ali Çomunoğlu’dan aktaran Ahmet Billuroğlu (Editör), Bellekten Süzülenler, Türk Maarif Koleji Yay.,
Lefkoşa, Haziran 2008, s. 17.
491- Yaşlı Rum veya Yunan kadınlara Kıbrıs adasında cıra denilmektedir.
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Alman işgali altındaki ülkelerinden Türkiye’nin yardımlarıyla kaçabilen ve hayatlarını kurtarabilen Yunanlarla ilgili olarak
Kıbrıs’ta gösterilen bir başka tepki ise onların Türk yardımı almak suretiyle hayatta kalmaları ve Türk gemileriyle adaya gelmeleri konusundadır. Bu durum Kıbrıslı Rumların bitmek tükenmek bilmeyen Megali İdea ve Enosis saplantılarının da tipik bir
göstergesidir;492
“…İkinci Dünya Savaşı’nda Türk gemileri Lapta’ya gelir, adalardan Yunan göçmenlerini getirirdi. Rumlar, Türkler karışık olarak gider,
mültecilerin gemiden indirilişini izlerdik. Bir seferinde yerli Rumlardan
birisinin gelen göçmenlere şöyle bağırdığını işittim: ‘Türk bayrağı altında geleceğinize denize düşüp ölseydiniz daha iyiydi.’ O zaman Türklere
karşı düşmanlık belirtileri başlamıştı. Yıllar sonra bir gün tarlada mercimek söküyorduk. Liseli birkaç Rum kızı gelip tarlalarımızı kendilerine
satmamızı istedi. Biz satılık malımız olmadığını söyleyince bir başka
Rum kızı diğerine ‘Bırak kendilerini be, yarın savaşta zaten bırakıp kaçacaklar.’ dedi…”
Aynı günlerde Kıbrıs’a üç ayrı grup hâlinde gelen toplam 218 kişinin içerisinden yaklaşık 50 tanesi askerlik yapamayacak durumda
olanlardır ve bunlar Kıbrıs’ta tutulurlar. 14-24 Şubat 1942 tarihleri
arasında gelen toplam 663 Yunan mülteci de daha önceki gruplardan arta kalan 44 kişiyle beraber 2 Mart tarihinde Filistin’e gönderilirler. 2-5 Mart tarihleri arasında 252 kişi daha gelir ve sayı 13 Mart
1942’de 723’e, 18 Mart 1942’de 1047’ye ve 24 Mart 1942 tarihinde
de 1791’e ulaşır. 16 Nisan 1942 itibarıyla mülteci sayısı 3272, 24 Nisan 1942 itibarıyla 5100, 15 Mayıs 1942 itibarıyla da 4424 olur. Bu
rakam 14 Ağustos 1942 itibarıyla neredeyse yarısı çocuk olmak üzere 4519’a kadar çıkar.493
492- 24 Ekim 1924 Lapta doğumlu Emine Dolmacı’dan aktaran Halil İbrahim Erdim, Lapta Türklerinin
Geçmişinden Kesitler (I) Göç Destanı, Lefkoşa, Aralık 2007, s. 96
493- S. R. Sonyel, a. g. e., s. 127

548 Doç. Dr. Ulvi Keser
3 Ağustos 1945 tarihinde İngiltere Sömürgeler Bakanlığı’na bir
rapor gönderen Kıbrıs Genel Valisi Sir C. Woolley ise halen adada
bulunan toplam 5730 Yunan mülteciden 3000 kişilik bir grubun
Mayıs ve Haziran aylarında tekrar ülkelerine dönebilmeleri için
hazırlanan programın bütün mültecilerin 2 Ağustos tarihinden itibaren ülkelerine dönebilmelerini sağlayacak yeni bir programla değiştirildiğini ancak bu programın da pek fazla ümit vermeyen yeni
bir programla değiştirildiğini ve bu duruma da üzüldüğünü belirtir.
Mısır ve Filistin’den yapılacak ilk dönüş faaliyetleri konusunda çok
heyecanlı olan yetkilileri utandırmamak düşüncesiyle bu konuya
girmekten kaçındığını belirten Kıbrıs Valisi söz konusu mültecilerin Kıbrıs’taki maden şirketi tarafından madende ikamet etmeleri
sağlandığından ve burada çalışmaları gerektiği için durumun şimdi
çok daha kötüleştiğini ve mültecilerin şu günlerde dönüşünün çok
zor olduğunu belirtir. Yaklaşan kış sebebiyle mültecilerin dönüşü
iyice zorlaşacağından bahseden Kıbrıs Valisi yine de Savaş Bakanlığı ve Savaş Ulaştırma Bakanlığı’na daha önce zamanında müdahale
ederek en azından 2000 mültecinin ülkelerine salimen varmalarını
sağladıkları için müteşekkir olduğunu bildirir. Kıbrıs’taki maden
işletmesinin tesislerinde kalmaya başlayan mülteciler güvenlik, maden işletmesinin çalışamaması, İngiliz yetkililerin yetişkin mülteciler için günlük 5 şilin, çocuklar için ise günlük 2 şilin harcama yapması, 9 Ekim 1942 itibarıyla toplam 230.000 Sterlin bir harcamanın
Yunanistan’ın Londra Büyükelçisi Jean A. Romanos’tan istenmesi
ve bunun pek sıcak karşılanmaması, ayrıca kışın yaklaşması, kalacak
yer sorunu ve beslenme gibi nedenlerle problemler yüzünden tekrar
geldikleri yerlere veya Hayfa ve Filistin’e gönderilmeleri için çaba
harcanır. İngiliz hükümeti bu bağlamda Yunan mültecileri sınır dışı
eder bir konumda görünüp Yunan hükümetiyle de problem yaşamak
niyetinde değildir. Bazı İngiliz yetkililer ise Türkiye üzerinden adaya getirilen ve sonra tekrar Türkiye üzerinden Almanlara karşı savaşmak üzere Yunanistan’a gönderilecek askerler nedeniyle Almanların
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da çok büyük tepki vereceği yönündedir. Sömürgeler Bakanlığı’nın
kaygısı ise bu mültecilerle ilgili haberlerin Yunanistan’da çok daha
ciddi göç hareketlerine sebep olmasıdır.

5- Yunanistan’a Yabancı Yardım Faaliyetleri
Öte yandan aynı dönemde Yunanistan’a 20.000 ton buğday bağışlayan Arjantin’in bu yardımları ise taşıyacak gemi bulunamaması
yüzünden yerine ulaşamayacaktır.494 Hemen akabinde Yunan adalarına gıda yardımında bulunmak üzere İsveç bandıralı Halleron
vapuruyla İzmir’e getirilmiş olan ve buradan da adalara götürülmesi
planlanan yaklaşık 1.000 ton civarındaki buğdaya uzun süre muhalefet eden ve gıda yardımının yapılması konusunda zorluklar çıkartan İngiltere Askerî Ataşeliğinin yaptığı müracaat üzerine Türkiye
tarafından 350 tonluk Arslan isimli motor tahsis edilir495 ve yardım
adalara bu motor aracılığıyla gönderilmeye başlanır. Ayrıca Münakalat Vekâleti tarafından “Çok Aceledir.” notuyla Kızılay Cemiyeti Reisliğine gönderilen 15 Şubat 1943 tarihli yazıda “Yunanistan’a
gıda maddeleri nakline tahsis edilen 8 İsveç vapurundan birisinin Yunan adalarına ve başlıca Midilli adasına erzak nakline tahsis edildiği;
ancak bu erzakın adalar ahalisine bitarafların kontrolü altında tevzii
meselesinin elyevm her iki muharip taraf arasında münakaşa mevzuu
teşkil ettiği cihetle tevziatın kontrolü meselesi halledilinceye kadar adalara gidecek olan mevzubahis İsveç vapurunun hamulesinin İzmir limanına çıkarılmasına müsaade istenildiği İsveç Sefareti’nin işarına atfen
Hariciye Vekâleti’nden alınan ve bir sureti Genelkurmay Başkanlığı ile
Ticaret, Gümrük ve İnhisarlar Vekâletlerine, Kızılay Cemiyeti Reisliğine ve vekâletimize yazılan 13 İkinciteşrin 1942 tarih ve 36816/688
sayılı tezkere ile ...”496 denilerek Midilli, Sakız ve Sisam adalarına gıda
494- Yeni Asır, 9 Mart 1942
495- Vatan, 23 Eylül 1942.
496- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1943/9-4c. Münakalat Vekâleti Deniz Nakliyat Dairesi Reisliği tarafından
Kızılay Cemiyeti Reisliğine gönderilen 15 Şubat 1943 tarih ve 335 sayılı resmi yazı.
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yardımı götüren bu İsveç bandıralı vapurların yüklerinin İzmir’den
Yunan tayfaları marifetiyle ve Yunan motorlarla adalara götürülmesi konusunda İngiltere Büyükelçiliği tarafından yapılan bir müracaat bulunduğu, İsveç bandıralı gemilerin güvenliğinin sağlanması
maksadıyla Meis adasından başlayarak karasularımızda ilerledikleri süre boyunca ve İzmir’in Karaburun noktasına gelinceye kadar
kılavuzlanması talebi bulunduğu belirtilir. Yunanistan’a yardım
malzemeleri götürmekte olan ve İsveç Kızılhaç işareti taşıyan Bardaland ve Fenris isimli İsveç bandıralı gemilerin Türkiye yetkilisi
Hayri Arapoğlu ise yaptığı açıklamada Yunan adalarında ihtiyaç
sahibi Yunanlara dağıtılmak üzere Mısır’dan 2.670 ton gıda ve sağlık malzemesi ve 2.000 sandık süt tozu getiren497 her iki geminin
18 Şubat 1943 tarihinde Türk karasularına girdiklerini, Bardaland
isimli geminin doğrudan Selanik limanına yöneldiğini, Fenris’in
ise yükünü İzmir limanına boşalttıktan sonra “bilinmeyen bir tarihte bilinmeyen bir yere (ihtimal Kanada’ya) birlikte hareket etmek üzere
Bardaland’ın Selanik’ten avdetini”498 beklediğini bildirir. Bu arada
Kızılhaç Cemiyeti tarafından özellikle Ege adalarındaki insanlara
yardımcı olmak üzere 17 Mart 1943 tarihinde İzmir’e gelen yine İsveç bandıralı bir gemi ile hazırlanır ve yola çıkartılır. Aynı dönem
içerisinde Kızılhaç ile İtalyan hükümeti arasında yapılan görüşmeler
sonrasında adalara yiyecek gönderilmesi konusunda bir mutabakata varılmasına rağmen Sakız, Sisam ve Nikerya adalarına Mısır’dan
gönderilen 40 ton süt tozu ile 27 ton kuru gıdanın yerlerine ulaşması Almanların engellemesi sonucunda gerçekleşmez.499 Esasında
Türkiye’nin yardımları yanında başka ülkelerden Yunanistan’a yapılacak yardımlar konusunda da Türkiye’nin devre dışı bırakılması
497- KGMA. K.No.2885, D.No.1944-1945/9-10. Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı Ankara Temsilciliği tarafından
Kızılay Genel Müdürlüğüne gönderilen 15 Mart 1943 tarihli resmi yazı.
498- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1943/9-4c. Türkiye Kızılay Cemiyeti Sıtma, Firengi İlaçları, Oyun Kâğıtları,
Monopolları ve Afyonkarahisar Madensuyu Deposu Direktörlüğü tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi
Yüksek Reisliğine gönderilen 10 Mart 1943 tarih ve 1759 (4443) sayılı yazı.
499- Cumhuriyet, 27 Mart 1943 ve Vatan, 17 Mart 1943.
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gayretleri söz konusudur. İngiliz hükümetinin kendilerini sıkıntıya
ve tehlikeye sokmayacak bir çözüm bulma gayretleri sonucunda
Kızılhaç Teşkilatı tarafından Hayfa kanalıyla Yunanistan’a yardım
götürülmesi de söz konusu olur. Bu anlamda ilk faaliyete geçen ise
İsveç bandıralı Strubge isimli geminin Yunanistan’a 1.815 ton un
götürmesi olur. 500 Daha sonra da yine İsveç bandıralı Prantar isimli gemiyle Yunanistan’a Kızılay vasıtasıyla sağlık malzemesi, incir,
yağ, un, buğday, fasulye ve nohut gönderilir. 501 Bütün bunlara paralel olarak Ege adalarından İzmir’e gelen Yunan tekneler vasıtasıyla
da Ocak 1944’den itibaren başta şeker, un, fasulye olmak üzere gıda
maddeleri de adalara sevk edilmeye başlanır. 502 Ayrıca Yunanistan’a
da 30 ton yiyecek malzemesi gönderilir. Ayrıca Kızılhaç’ın yardım
malzemelerini Yunanistan’a götürme konusunda Halaren isimli
ve İsveç bandıralı 5 bin tonluk geminin devreye girmesi için EllaTürk şirketinin idare meclisi başkanı olan Yunanistan’ın eski İktisat Bakanı A. Bacalbasis de devreye girer ve Türkiye’nin Atine
Başkonsolosluğu’na yazdığı bir yazıyla söz konusu yardımların Kızılay tarafından değil bu İsveç gemisi aracılığıyla gönderilmesini ister. Özellikle İngiltere’nin Türkiye’yi devre dışı bırakmaya yönelik
gayretleri daha sonraki dönemlerde de devam eder. Örneğin 1944
yılı içerisinde Yunanistan’a yardım maksadıyla yiyecek maddeleri
gönderilmesi konusunda İngiltere Büyükelçiliği’ne yapılan müracaata söz konusu Büyükelçilik Kuzey Amerika’dan Yunanistan’a gıda
maddeleri taşımak üzere İsveç vapurlarının tedarik edildiğini bildirerek Türkiye’den yiyecek maddeleri alınması konusunun İngiltere
açısından o an itibarıyla düşünülmediğini belirtir. İngiliz hükümeti
özellikle İsveç bandıralı vapurların devreye girmesi üzerine Türkiye aracılığıyla Yunanistan’a yapılan yardım faaliyetlerini pek sıcak
karşılamaz ve Türkiye’yi devre dışı bırakmaya çalışır. Öte yandan
500- Cumhuriyet, 19 Şubat 1942.
501- Cumhuriyet, 9 Temmuz 1943.
502- Milliyet, 5 İkinci Kanun (Ocak) 1944.
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Kızılay’ın yardım faaliyetleri yanında özellikle İsveç ve Norveç bandıralı gemiler vasıtasıyla da Yunanistan’a az da olsa yardım malzemesi gönderilmeye çalışılmaktadır. Bu şekilde Yunanistan’ın Pire
kentine yardım malzemesi götüren Norveç bandıralı bir geminin
Ege’de torpillenmesi ve Çeşme yakınlarında küçük bir adaya demir atmak zorunda kalmasının hemen ardından İsveç bandıralı bir
başka gemi ise Sakız adasında saldırıya uğrar ve adadan ayrılamaz.
Bu gemilerdeki yaklaşık 1.300 ton gıda maddesi de Kızılay marifetiyle Yunanistan’a ulaştırılır. 503 Bu günlerde işgal altındaki Kalimnos adasının Belediye Başkanı ve beraberindeki üç kişilik heyet de
Türkiye’ye gelerek Ankara’da yetkililerle görüşmelerde bulunurlar
ve ada halkının açlıktan kurtulabilmesi için Türkiye’nin yardımını
isterler. 504 Aynı dönem içerisinde Kızılhaç vasıtasıyla İzmir’den adalara gönderilmek üzere yaklaşık 1.000 ton un hazırlanır; ancak işgal
altındaki Ege adalarında bulunan Alman yetkililerin bu yardıma
olumsuz cevap vermelerinin ardından devreye Alman Konsolosluğu girer ve problemin çözülmesinin ardından yardım malzemesi de
Aslan isimli bir gemiyle adalara gönderilir. 505
Bazı yabancı kaynaklar ise bu dönemde Türkiye’nin Yunanistan’a
yaptığı yardımları görmezden gelmekte veya yok saymaktadır. Bu
şekilde bir yaklaşımın bir sonucu olarak da Yunanistan’a yapılan ilk
yardım sevkıyatının 17 Mart 1942 tarihinde yapıldığı belirtilir. 506
Oysa bu tarih Almanların uyguladıkları ambargo ve kısıtlamayı kaldırdıklarını açıklamalarının ardından Mısır’dan hareket eden İsveç
bandıralı bir yük gemisinin Pire limanına geldiği tarihtir. 507 Bununla beraber 1943 yılında Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler
Meclisi’nde 20 dakikalık bir konuşma yapan Cumhuriyetçi kanadın
503- Cumhuriyet, 19 Birinci Teşrin (Ekim) 1944.
504- Bakanlar Kurulunun 7 Aralık 1944 tarihli kararı. BCA.030.18.1.2.107.90.8.
505- BCA.030.18.12.97.120.20.
506- www. Historia. Su. Se/urbanhistory/eauh/papers/r2_bournova. Pdf.
507- R. Clarence Lang’ın “Red Cross Humanitarianism In Greece 1940–45 isimli çalışmasından aktaran
www. İhr. Org/jhr/v09/v09p-71_Lang. Html.
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Minnesota temsilcisi Harold Knuson ise Yunanistan’a uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını ister ve bu ülkeye yardım faaliyetlerinin
ilk defa Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini, böylece Polonya,
Norveç, Danimarka ve diğer ülkelere de yardım götürülebileceğini,
Churchill ve Roosevelt’in ağzından çıkacak bir tek kelimenin bile
açlık ve yokluğun acı yüzünü ortadan kaldıracağını, ‘Avrupa’daki
medeniyetin geleceğinin onların ellerinde olduğunu’ belirtir.
Diğer taraftan R. Clarence Lang, Yunanistan’a yapılan insanî
yardımlarla ilgili olarak İsveç bandıralı Formosa, Carmelia ve Eros
gemilerinin Uluslararası Kızılhaç Örgütü tarafından hazırlandığını
ve 29 Ağustos 1942 tarihinde 16.000 ton Kanada buğdayı ile Pire
limanına geldiğini belirtir. Söz konusu gemilerde ayrıca 50 ton kadar tıbbi malzeme ve bu malzemeleri dağıtmak üzere Yunanistan’da
bulunan İsveç ve İsviçre Kızılhaç yetkilileri tarafından kullanılmak
üzere 7 Ağustos 1942 tarihinde Montreal’den yola çıkan 10 otomobil de bulunmaktadır. 508 Lang’a göre daha sonraki süreçte de 84 tanesi Kanada ve 7 tanesi de Arjantin bandıralı olmak üzere toplam
91 gemi daha Yunanistan’a yardım malzemesi götürür. R. Clarence
Lang ise bu çalışmasında Uluslararası Kızılhaç Örgütü’nün başarılı
olmasındaki en büyük etkenin İsveç Kızılhaç Teşkilatının çalışmalarına bağlı olduğunu, bu teşkilatın da İsveç hükümetinin konuyla ilgili başkentlerde ‘karmaşık ve gerekli görüşmeler sonrasında’
ortaya çıktığını belirtir ve ortaya çıkan durumu ‘ısrar kazandı ve
Yunanistan’ın karnı doydu.’diyerek belirtir. Lang tarafından hazırlanan bu çalışmanın sonuç bölümünde araştırmacı “İnsanî açıdan
bakılacak olursa İngiliz ve Amerikan yönetimleri açısından karar
anı Knutson ve Cumhuriyetçi arkadaşları tarafından dramatik bir
açıklama yapıldıktan sonra 1943 yaz döneminde ortaya çıktı.1943
yazına kadar durum hızla değişiyordu ve orta Avrupa dağılma sürecindeydi. Bunları göz önüne alarak gerçekçi olursak Uluslararası
508- Gazete bu insani yardım paketinin o tarihe kadar Yunanistan’a gönderilen en büyük yardım paketi olduğunu
ileri sürse de böyle bir şey söz konusu değildir. Ottawa Citizen, 31 Ağustos 1942.

554 Doç. Dr. Ulvi Keser
Kızılhaç Teşkilatının Almanya’daki savaş esirlerine yaptığı yardımların savaşı uzattığını kim söyleyebilir? Veya toplama kamplarındakilere gönderilen 751.000 yardım paketinin veya Yunanistan’daki
sivil halk için gönderilen 714.000 ton yardım malzemesinin savaşı
uzattığını kim söyleyebilir? Esasında bu durum Yunanistan’ın komünist bloğun kucağına düşmesini önlemiştir. Aynı şekilde tarihin
akışını değiştirip Polonya gibi ülkelerin de komünistlerin eline düşmesine engel olmuştur. Ortada görünen durum ise bu yardımlar sayesinde milyonlarca Yunan’ın bugün hayatta olmasıdır.” ifadelerine
yer verir.
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Ç. YUNANİSTAN’LA HABERLEŞMENİN
SAĞLANMASI VE KIZILAY POSTASI
Yunanistan’ın açlık ve işgalin acılarını en yoğun şekilde yaşadığı
günlerde Kızılay tarafından bu ülkeye yönelik olarak yapılan yardım
girişimlerinden birisi de haberleşme konusunda atılan adımlardır.
Bugün bile savaş ortamının yaşandığı her bölgede Kızılay ve Kızılhaç gibi insani yardım örgütleri tarafından yürütülen haberleşme
faaliyetleri savaşın ortaya çıkardığı kargaşa ortamında yakınlarıyla haberleşemeyen, onlardan haber alamayan veya kendisiyle ilgili
haber iletmekte güçlük çeken insanlarla genellikle düşman tarafından esir alınan sivillerin ve askerlerin haberleşmelerini sağlamaya
yöneliktir. Modern dünyada bugün Bosna-Hersek’ten Afganistan’a,
Filistin’den Sudan’a varıncaya kadar dünyanın farklı coğrafyalarında bu insani hizmeti vermeye devam eden Kızılay ve Kızılhaç açısından bu bağlamda Türkiye’yi ilgilendiren en son girişim 20 Temmuz
1974 tarihinde Kıbrıs’ta gerçekleştirilen Barış Harekâtı ve sonrasında karşımıza çıkar. Bu uygulama dün olduğu gibi bugün de aşağı yukarı aynı prensiplere bağlı kalınmak suretiyle yapılmakta olan
ve uluslararası yardım kuruluşlarıyla dünya devletleri tarafından
da kabul edilen ilkeler çerçevesinde yapılır. Örneğin Kıbrıs’ta 1974
yılından itibaren yakınlarından haber alamayan Kıbrıs Rumları ve
Kıbrıs Türklerine dağıtılan matbu “Haber Kâğıdı” “Message Form”
veya “Esir Mektubu” olarak adlandırılmaktadır. Savaşın başında İngilizce, Fransızca ve Almanca üç farklı dilde açıklamalar bulunan bu
matbu kâğıtlar daha sonraki süreçte İngilizce, Türkçe ve Rumca olarak hazırlanmaya başlanır. Sistemin işlerliği son derece basit prensiplere ve uygulamalara bağlıdır. Herhangi bir yakınına iyilik haberlerini ulaştırmak isteyen kişi Kızılay’dan aldığı bu form üzerindeki
matbu boşluklara adını, soyadını, yaşadığı adresi ve ülkesini yazdıktan sonra en fazla 25 kelime olacak şekilde ve sadece aile bilgileri-
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ni ve iyilik haberlerini ihtiva edecek şekilde mektubunu yazdıktan
sonra tarihi de ekler ve aynı formun hemen alt kısmında bulunan alıcıya ait kimlik ve adres bilgilerini de yazdıktan sonra bu formu Kızılay veya Kızılhaç yetkilisine teslim eder. Kızılay yetkilisi tarafından
teslim alınan bu mektuplar alıcıya ulaştırılır ve alıcı da bu belgenin
arka yüzüne yine 25 kelimeyi geçmeyen sağlık ve iyilik haberlerini
yazdıktan sonra Kızılay görevlisine verir. Böylece aynı mektup alıcı
ve göndericiye ait haberlerle tekrar ilk göndericiye teslim edilir. Kızılay tarafından 1940 sonrasında Avrupa’nın çeşitli bölgelerinde esir
düşen İngiliz, Fransız, Alman, İtalyan pek çok savaş esirine yiyecek
yardımı yapılırken ayrıca haberleşme konusunda da yardım girişimlerinde bulunulur. Aynı şekilde 30 Ekim 1930 Perşembe günü Yunanistan adına Başbakan Venizelos ve Dışişleri Bakanı Mihalakopulos; Türkiye adına ise Başbakan İsmet İnönü ile Dışişleri Bakanı
Tevfik Rüştü Aras’ın imza attıkları Türk-Yunan Dostluk, İkamet, Ticaret, Denizcilik ve Konsolosluk Anlaşması sonrasında Türkiye’de
kalmalarına ve Türk vatandaşlarının sahip oldukları bütün hukuki
şartlara sahip olarak yaşayıp çalışmalarına müsaade edilen Yunan
vatandaşlarıyla Yunan asıllıların Yunanistan’da bulunan tanıdıkları
ve akrabalarıyla haberleşebilmeleri için de devreye yine Kızılay girmiştir. Bu durum sadece Türkiye’de yaşayan Yunanlar ve onların
Yunanistan’daki akrabalarıyla da sınırlı değildir ve dünyanın dört
bir yanındaki yabancıların ve özellikle Yunanların haberleşme hürriyetlerini sağlamak, sağ ve salim oldukları mesajını ulaştırabilmek
için devreye giren yine Kızılay olmuştur. Savaşın patlak vermesinin
ardından İtalyan saldırısına uğrayan ve ardından da Alman askerlerinin işgal ettiği Yunanistan’da uzun zaman insanlardan haber
alınamaz. Özellikle ABD’de yaşayan Yunanlar bu konuda çok daha
sıkıntılı ve kaygılıdırlar ve bu insanların akrabalarıyla haberleşmeleri de Kızılay ve Kızılhaç aracılığıyla olur. ABD’nin Reading bölgesinde yaşayan Stephen Petrakis isimli Yunan ise bu konuda yaşadıklarını “…Atina’da iki erkek ve bir kız kardeşim var. Annemle babam ise
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benim de doğup büyüdüğüm İstanköy (Kos) adasında yaşıyorlar. İki yılı
aşkın bir süredir hiçbirisinden haber alamadım. Belki de ölmüşlerdir.
Nazi işgalinden kurtulmuşlarsa bile kesinlikle açlık çekiyorlardır ve giyecek yanında sağlık yardımına da ihtiyaçları vardır. Binlerce kilometre
uzakta da olsa bu savaş bize çok yakınmış gibi geliyor çünkü bizler bu
ülkeye 25 yıl önce göç ettik ve akrabalarımızın çoğu da Yunanistan’da
yaşıyor…”509 sözleriyle ifade eder.
Türkiye’de ise özellikle İstanbul’da ve az da olsa İzmir’de yaşayan bu insanların Yunanistan’daki yakınlarına ulaştırmaya çalıştıkları bu mektuplar Kızılay tarafından teslim alınarak başta Kurtuluş
ve Dumlupınar gemileri olmak üzere Yunanistan’a yardım götüren
diğer Türk gemileri ve elçilikler, Kızılhaç gibi farklı şekillerde yerlerine ulaştırılır. Söz konusu bu formlar bugün de kullanılan haber
kâğıtlarıyla aynı ölçüdedir ve sol üst köşesinde bir Kızılay amblemi
bulunurken en üstte “Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi”
ibaresi bulunmaktadır. Hemen altında ise Fransızca olarak “Societé
do Croissant-Rouge Turc Siége Central” Ankara (Turquie)” açıklaması bulunmaktadır. Bu başlığın altında ise “Demande adressée au
COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ve Palais
du Conseil Général Geneve-Suisse” yer almakta ve bu faaliyetlerin
Kızılhaç ile işbirliği içinde yapıldığı vurgulanmaktadır. Sayfanın
alt kısmında ise mektubu gönderenle ilgili olarak “Soran/Demandeur” ve mektubu alacak olanla ilgili olarak da “Kendisine Gönderilen/Destinaire” bölümleri bulunmaktadır. Sayfanın tam ortasında “Bildirilecek haber” bölümünde “En fazla 25 kelimeden ibaret
olmak üzere kati olarak şahıs ve aile hakkında” şeklinde Türkçe ve
aynı konuyla ilgili olarak “25 mots au maximum, nouvelles de caractére strictement personel et familial” şeklinde Fransızca bir uyarı
bulunmaktadır. Söz konusu bu matbu savaş dönemi mektuplarını
kullananlar arasında Türkiye’de yaşayan Ermeni, Yahudi ve Rum
509- The Reading Eagle, 14 Kasım 1942.

558 Doç. Dr. Ulvi Keser
vatandaşlarla farklı ülke mensupları da bulunmaktadır. Örneğin
ABD’nin Kaliforniya, Bulgaristan’ın Dedeağaç, Fransa’nın Cloyes,
Seine ve Paris bölgesine, eski Yugoslavya’nın Dağlık Karadağ, Belgrad, na Dunavu ve Gostivar, Brezilya’nın Bahai şehrine gönderilen
mektuplar bile söz konusudur ve bu mektuplar salimen yerlerine
ulaştırılmıştır. Söz konusu bu mektuplarla ilgili olarak herhangi bir
dil kısıtlaması olmamasına rağmen Kızılay aracılığıyla Yunanistan’a
gönderilen ve halen KGMA bünyesinde bulunan binlerce mektubun
tamamı Fransızca olarak yazılmıştır. Bazı mektupların göndericisi
ve alıcısı Türk vatandaşı olmasına rağmen bu savaş dönemi mektuplarında da Fransızca dilinin kullanılması ise yazılı olmayan bir
kural olarak değerlendirilebilir. Yunanistan’da mektup gönderilen
ve akıbeti konusunda merak duyulan insanların da büyük bir kısmı
Atina’da yaşayan Yunan vatandaşlarıdır. Bu şekilde mektup gönderilen farklı bazı adresler ise Korrinthias, Selanik, Kallithea, Djelfa
Camp, Alfortville, Pire, Tricala, Yanya, Patras, Calambacas Teselya ve çeşitli Yunan adalarıdır. Söz konusu bu savaş dönemi Kızılay
mektuplarının İstanbul çıkışlı olanlarının üzerinde herhangi bir
resmi mühür veya damga bulunmamakla beraber İzmir çıkışlı olan
mektupların tamamında ön veya arka yüzlerinde 20 ve 5 kuruş değerli toplam 25 kuruşluk 2 Kızılay Şefkat Pulu bulunmaktadır. Söz
konusu bu pullar üzerlerine “Türkiye Kızılay Cemiyeti İzmir Merkezi” damgası vurulmak suretiyle iptal edilmiştir. Bu uygulama bu
şekilde mektup gönderilen Manisa gibi farklı merkezlerde de aynı
şekilde yapılmıştır.
İstanbul çıkışlı olarak Validebağ Sanatoryumu, Haydarpaşa İstanbul adresinden Abdullah Ömer isimli bir Türk vatandaşı tarafından 14 Ağustos 1942 tarihinde gönderilen mektup ise tatar Osman
Sokağı, Bahçesaray Kırım adresinde yaşayan Bayan Hatice ile ilgilidir. Aynı şekilde Beyoğlu İstanbul’da yaşayan Mehmet Kökmen tarafından Fatma Kökmen’e gönderilen mektup da Yalta Kırım varış-
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lıdır. Bu arada Uşak Şeker Fabrikası’nda görev yapmakta olan Sadettin Asal isimli vatandaş da Paris’te bulunduğunu tahmin ettiği Panaiotis Ananiadis’e yazdığı mektubu Kızılay vasıtasıyla ulaştırmaya
çalışır. 15 Ocak 1943 tarihinde İngiliz Kızılhaç Teşkilatı kanalıyla
Türk Kızılay Umumi Merkezine gönderilen yazı ise M. G. Campion
isimli kişiye aittir ve söz konusu kişi mektubunda “Genç bir Polonyalı dul kadın olan Maria Kiernicka, Cimiez, Parc Liserb, Polonia,
Nice adresinde yaşamaktadır. Kendisinin ciddi bir kan rahatsızlığı
bulunmaktadır ve yaşayabilmesi için de ekstra yiyeceğe ihtiyaç duymaktadır. Bu genç kadının hayatını kurtarabilmek için herhangi bir
ülkenin yiyecek yardımında bulunabilmesini düşünmek hakikaten
son derece güçtür. Zaman zaman bu kadına küçük paketler halinde yardım malzemesi gönderip gönderemeyeceğinizi bilmiyorum.
Fakat akrabalarının onu kaybedecekleri yönündeki sıkıntılarını göz
önüne aldığımdan size müracaat ediyorum ve bir şekilde yardım
edebileceğinizi tahmin ediyorum...”510 denilir.
Aynı günlerde Kızılay’a gelen ilginç bir yardım talebi ise
Amerika’da bulunan Enver Alpay isimli Türk vatandaşının
Eskişehir’de yaşamakta olan eşi Perihan Alpay ve iki çocuğuyla
kayınpederinin sağlık durumlarıyla ilgili olarak yapılandır. 511 London isimli Alman’ın kampta görüştüğü Iraklı İbrahim oğlu Hüseyin
isimli kişiye bu yönde baskı yaptığı öğrenilir ve Hüseyin’in ifadesi
alınır. 512 Yozgat’ta bulunan kampta da buna benzer bir takım olaylar
meydana gelir. Bunlardan birisi de kamptan kaçmak isterken yakalanan Fransız mültecilerden Fen isimli birinin üzerinde kamptaki iki
arkadaşı tarafından Alman Büyükelçiliği’ne hitaben iki mektubun
bulunmasıdır. 513 Aynı günlerde Kızılay tarafından dünyanın farklı
510- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c. Hilaliahmer Cemiyeti Merkezi Umumisi tarafından Polonya
Büyükelçiliğine gönderilen 29 Nisan 1943 tarihli 6890/11 sayılı yazı.
511- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c. Eskişehir Vilayeti Emniyet Müdürlüğü tarafından Kızılay Cemiyeti
Umum Müdürlüğüne gönderilen 8 Mayıs 1943 tarih ve 2452 (8312) sayılı yazı.
512- BCA.030.10.100.648.4
513- BCA.030.10.55.368.15
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ülkelerindeki yabancı esirlere ulaşma ve onlardan haber alma konusunda da çok büyük gayretler söz konusudur. Örneğin Banka Kommerçiyale İtalyana Başmüdürü Aroldo Vannucci tarafından Binbaşı
Umberto di Marco Gorressio, teğmen Elio Pedrotti, Teğmen Luciano Malerba, Teğmen Pier Luigi Marenzi, Teğmen Roberto Gueffanti ve Teğmen Gustavo di Giuseppe Mazzoleni ile Teğmen Constantino Casalis514 hakkında bilgi alınabilmesi için yapılan müracaatla
ilgili olarak derhal harekete geçilir ve Rus cephesinde kaybolan bu
askerler hakkında o an itibarıyla bilgi alınamadığı belirtilir. 515 Konuyla ilgili olarak Banka Komerçiyale İtalyan Başmüdürü Aroldo
Vanucchi tarafından Kızılay’a bir teşekkür yazısı gönderilir ve “...
alınabilecek haberlerin adresime ulaştırılması yönünde yüksek ve kıymetli tavassutlarınızı gayet iyi dostlarım hesabına istirham eylerim...”516
denilir.
Söz konusu bu kamplarda zaman zaman bazı problemler de ortaya çıkmaktadır. Sivas’taki kampta bulunan ve güney sınırından
Türkiye’ye giriş yapan Alman uyruklu London isimli mültecinin
kampta bazı huzursuzluklara yol açması ve kampta bulunan diğer
mültecileri silahlandıracağı iddiasında bulunması nedeniyle hakkında bir soruşturma başlatılır. Türkiye’de açılan askeri mülteci
kamplarında kalanlarla ilgili sağlık haberleri de Kızılay vasıtasıyla
ulaştırılır. Örneğin Nergama kampında kalmakta olan Yunan mültecilerinden Soiliotopoulos Konstantinos’un orada bulunup bulunmadığı ve sağlık durumunun ne olduğu konusunda Beynelmilel Kızılhaç Komitesi vasıtasıyla yöneltilen soruya “Hepimiz iyiyiz. Haber
aldık. Mai Fotini” şeklinde bir cevap gönderilir. 517 Aynı durumda
514- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c.Beynelmilel Kızılhaç Komitesi tarafından 10 Haziran 1943 tarihinde
gönderilen DI E 960/MC (11718) sayılı yazı
515- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c.Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından verilen 1 Temmuz 1943
tarihli ve 10938 sayılı yazı.
516- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c. Söz konusu Banka Komerçiyale İtalyana Başmüdürü Aroldo
Vannuchi tarafından gönderilen 4 Ağustos 1943 tarihli ve 15176 sayılı yazı.
517- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Poli Korsi, C/O Leon
Kahn, B.P. 390, İstanbul adresine gönderilen 4 Haziran 1943 tarihli ve 8947 sayılı yazı.
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olan Yüzbaşı Francesco Corsi ve 6. Alman Ordusu 110. İnşaat Taburu subaylarından olan ve Stalingrad’da harbe katılan Prag 25 Ağustos 1905 doğumlu ve Sahra Postası 23374 numaralı Oberleutnant
Ingenieur Herbert Lochmann518, Teğmen Hans-Christoph Spangenberg ve astsubay Max Hiemer519 ile aynı şekilde Altıncı Ordu
subaylarından olup Stalingrad’da harbe katılan 25151 sahra postası
numaralı Oberleutnant Hans Salupek 520 hakkında ise bir malumat
alınamaz ve ailesine de bu konuda bilgi verilir. 521 Ayrıca 1890 Harkof doğumlu olan Wladimir Riçltschiw isimli kişinin Gelibolu’da
olduğu yönündeki haberler üzerine Kızılay tarafından yapılan tahkikatta bu kişinin izine il sınırları içinde rastlanılmadığı bildirilir. 522
İstanbul Ermenilerinden olan İsabella Goganian için Ermeni Patrikhanesi de devreye girerken söz konusu kişinin 1940’lı yılların
başında hayatını kaybettiği, kocası Ohan Goganian’ın ise Tarlabaşı,
Çorbacı Sokağı’nda yaşadığı bildirilir. 523 Aynı şekilde Amerika’nın
Michigan eyaletinde yaşayan erkek kardeşi Paul Anast tarafından
sağlık haberleri alınmak istenilen İstanbul’da Kumkapı’da yaşayan
Kornelya Kinagoglou’nun kocası Pareskeva ve oğlu İlya, kızı Katina
ile yaşamakta oldukları ve maddi sıkıntı içinde oldukları bildirilir. 524

518- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Dr. Hans Richter,
Deutche Orient Bank Dresdner Bank Şubesi Müdürlerinden, Galata-İstanbul adresine gönderilen 4 Haziran 1943
tarihli ve 8946 (9731) sayılı yazı.
519- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c. Beynelmilel Kızılhaç Teşkilatı tarafından Kızılay Cemiyeti Umum
Merkezine gönderilen 12 Temmuz 1943 tarih ve 33475 (14705) sayılı yazı.
520- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c. Kızılay Genel Merkezi tarafından Vilhelm Richter’e gönderilen 15
Mayıs 1943 tarihli ve 7715 sayılı yazı
521- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c.
522- Çanakkale Vilayeti Gelibolu Kazası Emniyet Komiserliği tarafından gönderilen 8 Mayıs 1943 tarihli ve 1006
(8148) sayılı yazı.
523- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c. İstanbul vilayeti Emniyet Müdürlüğü tarafından Kızılay Cemiyeti
Umumi Merkezine gönderilen 26 Nisan 1943 tarihli ve 4654/14676 (7627) sayılı yazı.
524- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c. İstanbul Vilayeti Emniyet Müdürlüğü tarafından Kızılay Cemiyeti
Umumi Merkezine gönderilen 28 Nisan 1943 tarih ve 4278/4675 (7628) sayılı yazı.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
A. YABANCI ESİRLERE YARDIM
FAALİYETLERİ
İkinci Dünya Savaşı boyunca tarafsız bir politika izlemeye çalışan ve bütün olumsuz şartlar ve baskılara rağmen katılmaktan
kaçınan Türkiye bütün dünyanın görmezden geldiği Yunanistan’a
yaptığı insani yardım faaliyeti yanında savaşta harap olmuş ülkelerin insanlarına yardım etmekten de geri kalmaz. Bu konuda en
büyük destek ise öncelikle şüphesiz Yunanistan’a verilmiştir; ancak yardım faaliyetleri sadece Yunanistan’la sınırlı kalmayacaktır.
Özellikle farklı cephelerde esir düşmüş ülkelerin askerlerine yapılacak yardımlar konusunda da savaşan taraflar Türkiye’nin desteğine
ve yardımlarına ihtiyaç vardır. Ayrıca İzmir ve Mersin’de yapılan
esir değişimleri de bu döneme damgasını vuran yardım faaliyetleri arasındadır. Bu arada Romanya’dan İngiltere Büyükelçiliği adına gönderilen ve 5 Kasım 1940 tarihinde gümrükten çıkarılan ve
İngiltere’nin Kara Ataşesi tarafından kullanılmakta olan 3.5 ton
ağırlığındaki kamyonun İngiltere adına Yunanistan’da kullanılabilmesi için Yunanistan’a gönderilmesi konusunda Türkiye’den istenilen gümrük izni de Bakanlar Kurulu tarafından 14 Kasım 1940 tarihli toplantı sonrasında verilir.1 Türkiye’de elçilikleri bulunan pek
çok ülke de kendi askerlerine yardımcı olabilmek amacıyla müraca1-

BCA.030.18.01.02.93.107.6
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atta bulunurlar. Ankara’da bulunan Polonya Büyükelçiliği Dışişleri
Bakanlığı’na müracaat ederek Almanya’daki Polonyalı harp esirlerine her ay gönderilmesine müsaade edilmiş koli adedinin artan esir
sayısı da göz önüne alınarak 150’den 500’e çıkartılmasını talep eder.
Bu konuda alınan kararla Kızılay vasıtasıyla yapılan bu yardımların 150 koliden 300 koliye çıkartılması kararlaştırılır.2 Aynı şekilde
Polonya’nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından 17 Mayıs 1940
tarihinde yapılan bir müracaatla da harp nedeniyle ülkelerini terk
ederek Türkiye’ye gelen ve çeşitli sanayi kollarında çalışan pek çok
Polonyalı mültecinin bulunduğu, bunların Polonya-Almanya savaşı
nedeniyle pek çok akraba ve yakınlarını geride bıraktıkları, bu insanların bir kısmının da Almanların eline düştüğü belirtilerek geride kalan insanların yiyecek ve giyecek bakımından büyük sıkıntı
içerisinde bulundukları ifade edilir. 3
Bu bağlamda Türkiye’de yaşamakta olan Polonya asıllı kimseler
vasıtasıyla söz konusu ihtiyaç sahibi Polonyalılara yardım ve destek
olmak maksadıyla bir teşkilat kurulduğu ve Türkiye’den ihtiyaç sahibi bu insanlara yardım kolileri gönderme talebinde bulunurlar.
Türkiye’nin bu talebe cevabı da gönderilecek eşyanın önceden tespit edilmesi şartıyla yine olumlu olur. Daha sonraki dönemde ayrıca
Polonya’daki sivil halka gönderilmek üzere Kızılay’a teslim edilen
399 koliyle ilgili olarak da bürokratik işlemler başlatılır ve 90 tanesi daha önceden tespit edilen kurallara aykırı olarak 5 kilodan fazla
olan koliler için 3 lira 30 kuruş posta ücreti alınması kararlaştırılır.
5 kiloluk koliler içinse 1 lira 87 kuruş üzerinden tahsilât yapılması
kararlaştırılır.4
Aynı şekilde İngiltere Büyükelçiliği de Kızılay vasıtasıyla
Almanya’daki İngiliz harp esirlerine deri ve kösele kullanılmamış
2-

BCA.030.10.178.234.30

3-

Resmi Gazete, 15 Ağustos 1941, s. 1554.

4- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1941–1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Polonya
Büyükelçiliğine gönderilen 6 Nisan 1942 tarih ve 5984/21 sayılı yazı.
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ayakkabı ile kitap gönderilebilmesi için yardım talebinde bulunur. 5
Yine İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği tarafından Almanya’daki
İngiliz esirlerine gönderilmesi istenen bazı gıda maddelerinden oluşan 12 adet koli de makbuz karşılığında Ankara Paket Postanesi’ne
teslim edilerek Kızılay aracılığıyla gönderilmesi sağlanır. 5 Eylül
1940 tarihinde konuyla ilgili olarak beraberinde Büyükelçilik Ticaret Ataşesi ile beraber Kızılay Genel Merkezi’ne gelen İngiltere’nin
Ankara Büyükelçisi Almanya’da tutulan İngiliz savaş esirlerine yapılacak gıda yardımlarıyla ilgili olarak ayda 100 adedi geçmeyecek
ve her birinin ağırlığı da 5 kilodan fazla olmayacak kolilerin gönderilmesi için Kızılay’dan yardım talebinde bulunur. Bu yardım paketlerinde gönderilecek olanlar ise çikolata, bisküvi, konserve, bonbon
şekeri, sigara, tütün, yün örme eşya ve erkek çorabıdır. Bakanlar Kurulu da 17 Eylül 1940 tarihinde aldığı bir kararla söz konusu yiyecek
maddeleri, bonbon, çikolata, sigara, tütün ve giyecek malzemelerinin Kızılay vasıtasıyla yurtdışına çıkartılmasına müsaade eder.6 Bununla yetinmeyen özellikle İngiltere, Fransa ve Belçika Büyükelçiliği aynı şekilde Dışişleri Bakanlığı’na müracaat ederek Almanya’daki
kendi harp esirlerine bazı eşya ve yiyecek maddelerinin gönderilmesine müsaade edilmesini isterler. Bu talep karşısında nasıl bir hareket tarzı izleneceği ve ileride Polonya, Hollanda ve Norveç hükümetleri tarafından da kendi esirleri için aynı müsaadenin istenmesi
durumunda nasıl hareket edileceği konusunda bir çalışma yapılır.
Bu plan dâhilinde daha sonra Kızılay temsilcisi Saim Umar, Ticaret Vekilliği temsilcisi Talha Sabuncu, Gümrük ve İnhisarlar Vekilliği
temsilcisi Celadet Barbarosoğlu ve Hariciye Vekâleti temsilcisi Feridun Erkin’den oluşan bir heyet bu konuyla ilgili olarak bir takım kararlar almak üzere toplanırlar.7 İngiltere’nin Almanya’da bulunan İngiliz
harp esirlerine yönelik yardım talepleri daha sonraki dönemde de de5-

A. g. a.

6-

BCA. 030.18.01.02.92.91.10.

7-

BCA.030.18.01.114.41.8.

566 Doç. Dr. Ulvi Keser
vam eder. Almanya’da esir kamplarında tutulan harp esirlerine yönelik olarak Kızılay vasıtasıyla gönderilen yardım kolilerinin sevk işlemleri Haziran 1941 tarihinden itibaren yolların kapalı olması nedeniyle
bir süre sekteye uğrasa da Eylül 1941 tarihinde yeniden başlatılır.8
Temmuz-Ağustos 1941 döneminde İngiliz Konsolosluğu tarafından
Almanya’ya yardım kolisi gönderilmezken 29 Eylül 1941 tarihinde
İngiltere Konsolosluğu tarafından gönderilecek 20 yardım kolisinde
balık konservesi, sabun, tütün ve farklı konserveler bulunduğu; ancak
kolilerin ağırlığının İngilizlere verilen kontenjandan daha fazla olduğu ve kolileri bozmamak amacıyla bir defalığına kolilerin bu şekilde
kabul edildiği bildirilir. İngiliz konsolosluğu tarafından Almanya’da
enterne edilmiş İngiliz harp esirlerine gönderilmek üzere ayrıca 1.000
adet yorgan hazırlatılır ve Kızılay’a teslim edilir. İngilizlerin esirlerle ilgili bir başka talebi ise İngiliz sömürgeleriyle Türkiye dışındaki
İngiliz kurum ve kuruluşları ile İngiltere tarafından Almanya’daki
harp esirlerine gönderilecek yardım kolilerinin de Kızılay vasıtasıyla
gönderilmesi yönündedir. Buna göre alınan kararla Türkiye dışından
gönderilecek ve esirlere Kızılay vasıtasıyla teslim edilecek kolilerin
herhangi bir tahdide tabii olmadığı, yardım kolilerinin uluslar arası
anlaşmalara aykırı maddeler ihtiva etmemesi için bunların daha önceden gönderildiği ülkelerde Kızılhaç temsilcileri tarafından kontrol
edilmesi gerektiği, ambalajlarının uluslar arası standartlara uygun yapılması gerektiği ve üzerlerine “Transit” ibaresinin yazılması gerektiği, bu şekilde transit olarak Türk gümrüklerine gelecek olan sandık ve
balyalar üzerine Kızılay damgası basılacağı belirtilir.9
İzmir Fransız Konsolosluğu tarafından Almanya’daki harp esirlerine yönelik olarak gönderilen 360 yardım kolisinin ardından10
8- KGMA. K. No. 2576, D. No. 1942. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Kızılay Genel
Müdürlüğü’ne gönderilen 22 Kasım 1941 tarih ve 596 sayılı yazı.
9- KGMA. K. No. 2576, D. No. 1942. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Kızılay Genel
Müdürlüğü’ne gönderilen 22 Kasım 1941 tarih ve 596 sayılı yazı.
10- KGMA. K. No. 2574, D. No. 1942. İzmir Fransa Konsolosluğu tarafından Kızılay Genel Müdürlüğü’ne
gönderilen 3 Haziran 1941 tarih ve 86/4207 sayılı yazı.
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1942 yılı içinde de Ankara, İstanbul ve İzmir’den özellikle Noel
döneminde bu esirlere yönelik olarak her zamankinden biraz daha
farklı olarak 100 koli gönderilmesi talep edilir.11 Bu dönem içerisinde İzmir Belçika Konsolosluğu tarafından Almanya’da bulunan
Fransız esirler için ilk etapta 93, 90 ve 75 koli olmak üzere toplam
258 koli12 gönderildikten sonra yapılan müracaatla önce 73 koli,
ardından Fransız Konsolosluğu tarafından 9 Mart 1942–23 Mart
1942 döneminde 345, 324 ve 324 koli13 daha gönderildikten sonra
323 koli ve bir başka partide de 114 koli şekerleme, balık konserve
ve çikolata gönderilir.14 Belçika Konsolosluğu ayrıca yolların kapalı olması nedeniyle daha önce müsaadesi alınan ancak gönderilemeyen 96 koliyi de 13 Mart 1942 tarihinde Kızılay vasıtasıyla
Almanya’daki Fransız esirlerine gönderir.15 Esirlere yönelik bu yardım paketlerinin ardından Fransa’nın İzmir Konsolosluğu tarafından 337 koli daha gönderilir.16 İzmir’de bulunan İngiltere Konsolosluğu da 11 Mart 1942, 31 Mart 1942 ve 5 Mayıs 1942 tarihlerinde
573, 622 ve 381 olmak üzere Almanya’daki kendi esirlerine Kızılay
vasıtasıyla toplam 1576 yardım kolisi gönderir.17 Bu arada İngiltere
Sefareti tarafından yapılan bir başka müracaatta ise bir defaya mahsus olmak üzere ihracına müsaade edilmiş olan 300 pamuklu yorganın Almanya’daki harp esirlerine ait olduğu ve sevk edilebilmeleri
11- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Kızılay Cemiyeti İzmir
Merkezine gönderilen 16 Birinci teşrin 1942 tarih ve 18226 sayılı yazı
12- KGMA. K. No. 2574, D. No. 1942. İzmir Belçika Konsolosluğu tarafından Kızılay Genel Müdürlüğü’ne
gönderilen 8 Mayıs 1942, 21 Nisan 1942 ve 21 Mart 1942 tarih ve 230/4467, 22.274.456 ve 203/4409 sayılı yazı.
13- KGMA. K. No. 2574, D. No. 1942. İzmir Fransa Konsolosluğu tarafından Kızılay Genel Müdürlüğü’ne
gönderilen 23 Mart 1942, 12 Mart 1942 ve 9 Mart 1942 tarihli ve 205/4414, 201/4404 ve 198/4399 sayılı yazı.
14- KGMA. K. No. 2574, D. No. 1942. İzmir Belçika Konsolosluğu tarafından Kızılay Genel Müdürlüğü’ne
gönderilen 21 Temmuz 1942 tarih ve 295/4604 sayılı yazı. KGMA. K. No. 2574, D. No. 1942. İzmir Fransa
Konsolosluğu tarafından Kızılay Genel Müdürlüğü’ne gönderilen 6 Mayıs 1942 ve 1 Nisan 1942 tarihli ve
228/4465 ve 211/4428 sayılı yazı.
15- KGMA. K. No. 2576, D. No. 1942. İzmir Belçika Konsolosluğu tarafından Kızılay Genel Müdürlüğü’ne
gönderilen 13 Mart 1942 tarih ve 202/4405 sayılı yazı.
16- KGMA. K. No. 2576, D. No. 1942. İzmir Belçika Konsolosluğu tarafından Kızılay Genel Müdürlüğü’ne
gönderilen 17 Nisan 1942 tarih ve 220/4454 sayılı yazı.
17- KGMA. K. No. 2574, D. No. 1942. İzmir İngiltere Konsolosluğu tarafından Kızılay Genel Müdürlüğü’ne
gönderilen 11 Mart 1942, 31 Mart 1942 ve 5 Mayıs 1942 tarihli ve 199/4401, 22/4429 ve 227/4464 sayılı yazı.
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için Sefaret tarafından İstanbul Başkonsolosluğu vasıtasıyla Türk
yetkililere bilgi verildiği belirtilir.18 Belçikalı esirlere mahsus olarak da İstanbul’dan 50 kolisi fıçı tuzlanmış balık ve 100 kolisi kuru
meyve olmak üzere 150 koli gönderilebileceği, tuzlanmış fıçı balık
gönderilmek istenilmediği takdirde 150 kolinin de kuru meyve olarak sevk edilebileceği bildirilir. Bu dönemde İngiltere Büyükelçiliği
tarafından Almanya’daki İngiliz harp esirlerine gönderilecek olan
180 kilo sabun ile Noel hediyesi 100 paket yiyecek hakkında Ticaret
vekâletine yaptığı müracaat19 sonrasında verilen karar ise bu yardım
paketlerinin gümrüklerden serbestçe ve herhangi bir ödemeye tabii
tutulmadan geçirilmesi yönündedir.20

1- Mülteci Kavramı ve Bunlarla İlgili Alınan Kararlar
Mülteci ifadesi ile ilgili olarak bilinmesi gereken husus ise 14
Haziran 1934 tarih ve 2510 Sayılı İskân Kanunu’nun 3. maddesinde
“Türkiye’de yerleşmek amacıyla olmayıp bir zorunluluk sonucu ve
geçici olarak oturmak üzere sığınanlar” olarak belirtilmesidir. Söz
konusu bu kişiler ülkede yerleşmek istediklerini yazılı olarak bildirmeleri halinde kendilerine muhacir işlemi yapılmakta ve vatandaşlık konusu gündeme getirilmektedir. Yaşanan en büyük sıkıntılardan birisi ise Türkiye’ye gelecek ‘muhacir ve mülteciler’ hakkında
söz konusu 2848 sayılı İskân Kanunu’nun 3. maddesine ek olarak
3657 sayılı kanunun 1. maddesi hükmünün hangi yerler halkı için
tatbik edileceği konusu da çözümlenmeye çalışılır.21 3657 sayılı kanunun 1. maddesi hükmü; “Bilumum Akdeniz ve Ege denizlerindeki
adalar halkı ile Yunan ve Bulgar Garbi Trakya’sı ahalisinden maada
18- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Umumi Merkez
Yüksek Riyasetine gönderilen 19 Ocak 1942 gün ve 38 (1226) sayılı yazı
19- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Ticaret Vekâleti tarafından Gümrük ve İnhisarlar vekâletine
gönderilen 24 Eylül 1942 tarih ve 21508 sayılı yazı
20- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Gümrük ve İnhisarlar vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi
Merkezi Reisliğine gönderilen 30 Eylül 1942 tarih ve 39653–327 (19215) sayılı yazı.
21- BA, 030.18.01.02.88.91.10.
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Türkiye sınırları dışındaki memleketler halkı hakkında tatbik olunur. Ancak: A) Yunan ve Bulgar sınırları içinde kalan Garbi Trakya
ile yukarıda tasrih edilen adaların Türk halkından olup da evvelce
yurdumuza yerleşmiş ve müstahsil vaziyete geçmiş, ev ve arazi satın almak suretiyle maddi alaka payda etmiş veya sicili nüfusa kaydedilmiş bulunan aile reislerinin Garbi Trakya ve adalarda kalmış
ve infak ve iaşesi ile mükellef aile fertlerinin serbest göçmen olarak
kabulleri caizdir. B) Bundan maada bundan evvel Garbi Trakya ve
adalardan askerî ve yüksek mekteplere girmek niyetiyle memleketimize gelip hükümetçe açılan müsabaka imtihanlarında muvaffak
olduklarını vesika ile ispat edenlerle bundan böyle aynı maksatla gelecek talebelerden aynı şeraiti haiz bulunanlar yurda kabul ve
serbest muhacir ve mülteciler gibi X sicilli nüfusa kaydolunurlar. C)
Yunan ve Bulgar Garbi Trakya’sı halkından ve Türk soyundan olup
da Bulgar ve Yunan hükümetlerince askere alınan ve zabitlerinden
gördükleri zulüm ve tazyike dayanamadıklarından dolayı asker kıyafetiyle bu çağda olup da sivil elbiseyle iltica eden ve edeceklerden
vaziyetleri kabule şayan görülenler mülteci olarak kabul ve bunlar
huduttan uzak mahallerde iskân edilirler. D) Bunların haricinde gerek Garbi Trakya’da ve gerek adalardan kaçak olarak gelenler derhal
ve gezi pasaportuyla gelenler de ikamet müddetlerinin sonunda derhal geldikleri yere iade edilirler.” şeklindedir.
Türkiye’ye gelecek muhacir ve mültecilerle ilgili olarak Türk hükümeti de 14 Mayıs 1941 tarihinde aldığı bir kararla ilticaların kayıt ve şartlara bağlı kalmaksızın kabul edilmesi ve bunlar hakkında
mülteci muamelesi yapılmasını uygun bulur.22 Bunun hemen ardından 20 Haziran 1941 tarihinde Milli Müdafaa Vekâleti tarafından
özellikle Türkiye sahillerine gelmeye başlayan Yunan mültecilerin
başta iaşe ve ibate olmak üzere özellikle giyim ihtiyaçları ve sağlık sorunlarına yönelik her türlü ihtiyacının Türkiye Cumhuriyeti
22- BCA.030.18.01.02.95.41.17
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devleti tarafından karşılanması yönünde Maliye Vekâleti’ne yapılan müracaat üzerine ilgili bakanlık tarafından bu mültecilerle ilgili
olarak ayrılan tahsisatın sadece 1 aylık ihtiyacı bile karşılamaktan
uzak olduğu belirtilerek konuyla ilgili olarak daha kapsamlı ve şartları belirleyen bir düzenleme yapılması gerektiği bildirilir. Ardından da Türkiye’ye sığınanlarla ilgili olarak da bir dizi karar alınır
ve durum kamuoyuna açıklanır. Ortaya çıkan yeni tablo her ne kadar Türkiye’nin mültecilere izin vermeyeceği şeklinde gösterilse de
Türkiye’nin ülkeye gelen bütün sığınmacılara bütün imkânlarıyla
yardım edip destek sağlayacağı da bir kere daha ortaya çıkar ve gerek askeri personelin müşterek ilticaları gerekse kişisel olarak iltica
etmeleri durumunda nasıl davranılacağıyla ilgili bir karar hazırlanır.23 Buna göre ‘Bütün mültecilerle, Türkiye’ye iltica eden muharip
yabancı ordu mensupları topraklarımıza girdikleri tarihten itibaren,
iade olunacakları tarihe kadar hükümetçe nakil, iaşe, libas, iskân ve
tedavi olunacaklardır. Mülteciler geldiklerinde eslaha ve mühimmat vesair harp vasıtalarından tecrit edilirler. Kendilerine yapılacak yardımlar hakkında mensup oldukları hükümetlerle mukavele
akdedilebilecek, bu işler Kızılay’a da verilebilecektir.”24 Öte yandan
askeri mültecilerin durumu söz konusu sivillerden biraz daha farklıdır ve onlar için 11 Ağustos 1941 tarih ve 4104 Sayılı “Muharip
Yabancı Ordu Mensuplarından Türkiye’ye İltica Edenler Hakkında
Kanun” ile bu askeri personelin Türkiye’ye girdikleri andan ülkeyi
terk edecekleri ana kadar geçen süreçte tabi olacakları durum, bunlarla ilgili olarak yapılacak işlemler belirlenmiş ve bu konuda yetki
Türkiye Cumhuriyeti devleti hükümetine verilmiştir.25 Dönemin
savaş bağlantılı olarak genel özellikleri dikkate alındığında farklı
bakanlıkların bu mültecilerle ilgili hangi hareket tarzını benimseyecekleri belli olmasına rağmen Genelkurmay Başkanlığı tarafından
23- Cumhuriyet, 10 Ağustos 1941.
24- Cumhuriyet, 10 Ağustos 1941.
25- Resmi Gazete, 15 Ağustos 1941, s. 1554.
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daha etkin bir görev üslenildiği ortaya çıkar. Aynı şekilde yukarıda
belirtilen kanuna dayanılarak Genelkurmay Başkanlığı tarafından
13559 sayılı “Yabancı Ordu Mensuplarından Türkiye’ye İltica Edenler Hakkında Talimat” dâhilinde bazı eklemeler yapılmak suretiyle
askeri mülteci kavramına açıklık getirilmeye çalışılmış ve kimlerin
askeri mülteci esasları çerçevesinde muamele göreceği belirlenmeye
çalışılmıştır.
Bu talimatname çerçevesinde 10 Mart 1942 tarihinde yapılan
düzenlemeye göre münferit olarak yapılacak ilticalarda kaza mahalli
merkez olarak kabul edilmektedir. Burada askeri ve mülki üç kişilik
bir heyet tarafından yapılan inceleme neticesinde gerekli görülürse
mültecilerle ilgili olarak Milli Emniyet Teşkilatı da devreye girer ve
mülteci gerekirse mülteci kamplarına sevk edilir. Daha geniş çaplı
iltica olaylarında ise mültecilerin hiç kimseyle görüştürülmeden ve
ivedi olarak mülteci kamplarına sevk edilmeleri gerekmektedir. Bu
kimselerle ilgili olarak soruşturmalar kamp sınırlarında ve gerekirse İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Teşkilatı’ndan yetkililer vasıtasıyla
yapılmaktadır.26 Bu mülteciler arasında bulunan askeri mültecilerle
ilgili olarak mensubu olduğu ülkenin harekât yapan bir başka ülkenin baskısı sonrasında beraberinde hava, kara veya denizde kullanılabilecek türden askeri malzeme ve silah getirenler bunlarla beraber
gözaltına alınırken düşman deniz kuvvetleri tarafından yapılan bir
deniz harekâtı sonrasında karasularımıza giren herhangi bir geminin personeli de kendilerine verilen uygun zaman içerisinde ülkeyi
terk etmemeleri durumunda bu kategoriye alınırlar hükmü yanında
düşman tarafından yapılan bir saldırı olmamasına rağmen ordularından firar eden ve serbest bırakılmalarında herhangi bir sakınca
bulunmayanlar serbest bırakılacağı gibi güvenlik açısından bu çerçevede düşünülerek mülteci kamplarına sevk edilirler hükümleri
söz konusudur.27
26- ATASE, II. Dünya Savaşı Koleksiyonu, Dosya 1, Belge 187, 218 ve 219.
27- A.g.a.
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2- Mültecilere ve Esirlere Yardım Faaliyetlerinin
Başlaması
Esasında Türkiye’nin söz konusu bu yardım faaliyetleri sadece
bu ülkelerle sınırlı kalmayacaktır. Örneğin savaşın bitmesini müteakip özellikle Milletlerarası Mülteciler Teşkilatı tarafından İtalya ve
Almanya’da gözetim altında tutulup bakılan, ayrıca Yunanistan’daki
muhtelif kamplarda bulunan Müslüman ve Türk kültürlü unsurlardan durumları Türkiye’ye mülteci olarak kabul edilmeye uygun olanların yerinde tespit edilebilmesi, kabul edilecek mültecilerin sevk ve
işlemlerini diğer yabancı elçilikler ve ilgili makamlarla görüşmek ve
işlemleri tek bir elden yürütebilmek amacıyla İskân Genel Müdürü
Dr. Cevdet Atasağun başkanlığında İstanbul Emniyet Müdür Muavini Şükrü Borhan ve Sağlık ve Sosyal yardım Bakanlığı’ndan Dr.
Mahmut Sabit Akalın’dan oluşturulan bir heyet ilgili ülkelere düzenlenen bir geziye katılırlar. Almanya’da bulunan harp esirlerine
Kızılay kanalıyla gönderilecek postallar konusunu görüşecek olan
komisyon 10 Ekim 1940 tarihinde Dışişleri Bakanlığı’nda toplanır.
Ancak İngiltere Büyükelçiliği’nin kendilerine tahsis edilen 100 kolinin ihtiyaçları karşılamadığını belirtmesi ve koli miktarının 350’ye
çıkartılması,28 çamaşırlar için ayrıca 50 koliye daha müsaade edilmesi, kontenjana tabi olmayan mallardan da istedikleri kadar sevkıyat
yapmalarına müsaade edilmesini istemesi üzerine 5 Kasım 1940 tarihinde tekrar bir araya gelir ve yeni kararlar alır. Buna göre “İngilizlerin halen harbe devam etmekte olmaları ve İngilizlerle aramızdaki
sıkı dostane münasebet göz önünde tutularak”29 İngilizlere verilen
kontenjanlar artırılır. Böylece daha önce 75 kilo olan ambalaj maddesi yeni kontenjanla 300 kiloya, balık konservesi 50 kilodan 250 kiloya, diğer bilumum konserveler 75 kilodan 400 kiloya, çikolata 25
kilodan 50 kiloya, bisküvi 50 kilodan 150 kiloya, şekerlemeler 400
28- Bu konuda 5 Şubat 1941 tarihinde alınan bir kararla gıda maddelerini ihtiva edecek her biri 5 kiloyu
aşmayacak şekilde aylık 350 paket sınırlandırması 450 adet pakete çıkartılır. BCA.030.10.178.234.23
29- BCA.030.10.178.234.14
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kiloya ve peynir de 50 kilodan 200 kiloya çıkartılır. Bunların dışında
İngilizlerin 50 kilo dâhilinde 250 kilo çamaşır ve istedikleri miktarda kuru meyve sigara göndermelerine, Fransız Sefareti’nin kendisine
tahsis edilen 100 kilo yerine 150 kilo koli gönderilmesi için müsaade
esilmesi hususundaki müracaatının kabul edilmesi, ileride Polonyalılar bir takım taleplerde bulundukları takdirde bunlara da Belçika,
Hollanda ve Norveç’e verilen hakların verilmesine, koli gönderilmesi ve kolilerin artırılması konusunda yeni talepler gelmesi hâlinde bu
kolilerin ancak kuru meyve, sigara ve tütün olması kararlaştırılır. Bu
koliler sadece Ankara, İstanbul ve İzmir gümrükleri aracılığıyla ve
sadece Kızılay kanalıyla gönderilecektir. Öte yandan Almanya’daki
İngiliz esirlerinin İstanbul’daki İngiliz Konsolosluğu vasıtasıyla istediği malzemeler arasında tenis topu da bulunmaktadır. 30
İngiltere’nin yeni bir müracaatı ve dışarıdan, İngiliz sömürgelerinden, Almanya’daki İngiliz esirlerine verilmek üzere Ankara’daki
İngiliz Sefiri ve Sefiresi adına gelen kolilerin, ayrıca Orta Şark İngiliz Orduları başkumandanı General Vevell’in birliklerinden olup
Fransa’daki Dunkerque’da esir edilmiş bulunan İngiliz askerlerine
General tarafından Mısır’dan gönderilecek kolilerin Türkiye yoluyla ve Kızılay kanalıyla gönderilmesi konusunda31 Kızılay temsilcisi
Saim Umar, Ticaret Vekilliği temsilcisi Talha Sabuncu, Gümrük
ve İnhisarlar Vekilliği temsilcisi Celadet Barbarosoğlu ve Hariciye
Vekâleti temsilcisi Feridun Erkin’den oluşan heyet daha sonra bir
kere daha toplanarak yeni kararlar alır. 32 İngiltere Büyükelçiliği daha
sonra yaptığı gerek yazılı ve gerekse şifahi müracaatlarla Almanya’da
bulunan İngiliz harp esirlerinin kış mevsimi nedeniyle soğuktan
son derece muzdarip olduklarını, hatta Almanya’daki harp esirleri
kampını teftiş eden Amerikalı yetkilinin raporunda soğuktan dolayı
ölüm vakalarıyla karşılaşıldığını belirttiğini, kış şartlarından dolayı
30- Cumhuriyet, 29 Şubat 1943.
31- BCA.030.10.178.234.22
32- BA 030.10.178.234.22
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meydana gelen ölüm vakalarını azaltabilmek amacıyla bedeli döviz
olarak ödenmek üzere 40.000 adet pamuklu yorganın söz konusu
esir kamplarına hazırlanarak gönderilmesine müsaade edilmesini
ister. Öte yandan Yunan Kızılhaç Teşkilatı için Portsaid limanından
Trajiyanüs vapuruyla getirilen ve Kızılay İskenderun Şubesi tarafından İstanbul’daki İngiliz konsolosluğuna gönderilen toplam 38 sandık kolorin dö sodyum ve farklı sağlık malzemesinden oluşan tıbbi
yardım da Yunanistan’a tek bir sefer yapmak üzere kiralanan Yılmaz
vapuruna yüklenilir. 33
Beynelmilel Kızılhaç Cemiyeti tarafından Toprak Mahsulleri
Ofisi’nden kilosu 30 dolar üzerinden satın alınacak olan 4.000 kilo afyon için tahsis edilen 120.000 doların 30 Mayıs 1942 tarihli %10 ihracat vergisinden muaf tutulması yönünde yapılan müracaata “... Her ne
kadar İcra Vekilleri Heyeti lüzum gördüğü malları gümrük çıkışı vergisinden istisna edebilir ise de Kızılhaç cemiyetinin mubayaa ve ihraç edeceği
afyonlara maksur olmak üzere bir karar alınması mümkün olamayacağı,
alınacak kararın ihraç edilecek bütün afyonlara sâri ve şamil bir vaziyet
ihdas edeceği, bu sebeple talep ve teklifin tervici muvafık olamayacağı
Maliye Vekâletinin bu yoldaki mütalaası tasviben bildirilmektedir...”34
denilir. Bu arada Uluslararası Kızılhaç Örgütü tarafından Türkiye’ye
yapılan müracaatla Fransa, Belçika, Lüksemburg ve Hollandalı mültecilerle bu ülkelerden tahliye edilmiş insanlara yardım etmek maksadıyla pek çok ülkeden yardım istendiği ve bu ülkelerin büyük bir
kısmından da olumlu cevap geldiği belirtilerek harbe girmiş ülkelerdeki insanlara yeniden yardım edilmesi istenir. Özellikle kadınların
ve çocukların çok büyük bir sefalet içinde yaşamaya çalıştıkları Avrupa ülkelerine acilen yardım edilmesi gerekmektedir;35
33- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1943/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından İstanbul’da bulunan
Kızılay Mümessilliğine gönderilen 13 Nisan 1943 tarih ve 5919/443 sayılı yazı.
34- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c. Hariciye Vekâleti Birinci Daire Umum Müdürlüğü tarafından Kızılay
Cemiyeti Umumi Merkezi reisliğine gönderilen 13 Mayıs 1943 tarihli ve 7104/600 (85649 sayılı yazı.
35- KGMA. Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi’nin Başvekâlet Yüksek Makamına gönderdiği 15 Ocak
1941 tarihli yazı.
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“...1- Bal şehrinde kâin Banque des Réglements Internationaux mali
müessesesinde ‘Comite’ ve ‘Ligue’ namına açılan hesaba en fazla duçarı
sefalet olanlara dağıtılmak üzere tevzi şartları tayin edilmek veya edilmemek şekillerinde para yardımı,
2- Yapılan uzun tetkikat ve tahkikat neticesinde en faydalı, en lüzumlu oldukları anlaşılan gıda, giyim ve ispençiyari maddelerin aynı
teberrüatı,
3- Memleketimizce ihracına müsaade edilecek gıda maddelerinin
mezkûr müesseselerce satın alınabilmesi imkânları karşısında nevi ve
miktarlarının bila teahhür işarı ve bu kabil mevadın icabı hâlinde duçarı musibet olmuş havaliye sevk ve irsallerine intizaren memleketimizde
stok edilmesine müsaade,
4- Âlicenap halkın bu yardımlara şahsen iştirak eylemelerini temin
zımnında matbuat, radyo ve sair bu kabil yollarla davet yapılması.”
Bu durum karşısında daha önce gönderilmesine karar verilen 500
ton buğday yerine acilen gerekli olan gıda ve giyim eşyalarıyla yurt
içinde yaşayan Türk vatandaşlarıyla yabancılardan para yardımında
bulunmak isteyenlerin bu konuda yapacakları yardımların alınabileceği, ayrıca ihraç maddeleri arasında bulunan kuru incir, kuru
üzüm ve kuru fındık gibi yiyeceklerden de derhal gönderilebileceği,
yardım faaliyetlerinin ayrıca radyo ve gazeteler aracılığıyla halka da
duyurulacağı bildirilir. Öte yandan Türkiye Kızılay Cemiyeti’nin
bir sorusu üzerine Uluslararası Kızılhaç Cemiyeti ve Kızılhaç Komitesi tarafından işgal altında bulunan değişik ülkelerden Fransa’ya
kaçmak zorunda kalan mültecilere ne şekilde yardım edilebileceği
konusunda alınan cevapta ilk etapta Fransa’ya 500 ton buğday gönderilmesi istenilse de savaşın getirdiği ağır şartlar ve savaşın genişlemesi nedeniyle bu istek gerçekleşemez. 500 ton buğday gönderilemese de36 işgal altındaki farklı ülkelerdeki felaketzede kadın ve ço36- Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği daha sonra yaptığı müracaatla söz konusu 500 tonluk buğday yardımının
gönderilmesi konusunda şartların daha önceki dönemlere nazaran daha iyi olduğunu belirterek Türkiye’nin bu
konuda daha önce verdiği taahhüdü yerine getirip getirmeyeceğini öğrenmek ister. BCA.030.10.178.234.23
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cuklara yardım maksadıyla hazırlanan her biri birer kilo ağırlığında
ambalajlı paketler olmak üzere 15 ton kuru üzüm ile 7 ton fındık içi
Kızılay’ın İstanbul depolarında hazırlanarak Mart 1941 tarihinden
itibaren gönderilmeye başlanır. Aynı dönemde Fransa Büyükelçiliği de İzmir’deki Fransa Konsolosluğu adına Dışişleri Bakanlığı’na
müracaat ederek Almanya’daki Fransız harp esirlerine gönderilmek
üzere her biri 3 kilo 700 gram yünden üretilmiş 250 adet yorganın
Kızılay vasıtasıyla gönderilmesini talep eder. 37
Ayrıca Ankara’daki Fransız Yardım Komitesi adına bir sivil şahıs tarafından hibe edilen 20 adet yorganın da Fransız Sefiresi Jules Henry adına gönderilebilmesi için yardım talebinde bulunulur.
Harp esirlerine yorgan gönderilmesi talebinde bulunanlar bunlarla sınırlı değildir ve Belçika Büyükelçiliği de yaptığı müracaatla
Almanya’daki harp esirlerine gönderilmek üzere hazırlanan 25 adet
pamuklu yorganın Kızılay vasıtasıyla gönderilmesini talep eder. 38
Özellikle Almanya’daki İngiliz harp esirlerine yönelik yardım faaliyetleri Kızılay vasıtasıyla aksatılmadan yürütülürken İngiltere
Sefareti 12 Mayıs 1941 tarihinde Dışişleri Bakanlığı’na yaptığı yeni
bir müracaatla söz konusu İngiliz harp esirlerine “roman, hikâye
gibi eğlendirici mahiyeti haiz”39 gönderilmesinde Alman makamlarının hiçbir itirazlarının olmadığının öğrenildiğini ve bu konuda
Türkiye’nin yardımlarını beklediklerini açıklar.
Söz konusu bu İngiliz harp esirlerine ayrıca deri ve kösele ihtiva
etmeyen, yüzleri kanaviçe kumaş ve tabanları yerli urgandan mamul
ayakkabılar gönderilmesi de karar altına alınır. Bu talebin karşılanmasını müteakip İngiltere ve Yugoslavya Büyükelçilikleri yaptıkları
yeni bir müracaatla Almanya haricinde bulunan harp esirlerine koli
göndermelerine müsaade edilmesini isterken, Yugoslavya Büyükel37- BCA.030.10.163.139.8
38- BCA.030.10.179.235.9
39- BCA.030.10.178.234.27
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çiliği ayrıca Almanya’da bulunan Yugoslav esirlerine koli hâlinde
çamaşır göndermelerine müsaade edilmesini talep eder. Konuyla
ilgili olarak toplanan kurul bu isteklerin karşılanmasını uygun bulurken ayrıca Yugoslavya Büyükelçiliği’nin Almanya’daki Yugoslav
esirlerine Türkiye’den ayda 15 koli dâhilinde ve 75 kilo çamaşır
gönderilmesi talebi de onaylanır. Bu konuyla ilgili olarak Yugoslavya
Sefareti tarafından Noel münasebetiyle, Almanya’da bulunan hasta
Yugoslavya harp esirlerine bu hasta insanların yiyebileceği türden
kutu sütü, bisküvi, çikolata, reçel, balık konservesi, kakao, şekerleme, lokumdan oluşan paketlerin ve ayrıca daha önce gönderilemediği için ellerinde kalan bir miktar yünlü eşya ve çamaşırın da aynı
esirlere gönderilebilmesi için müsaade istenir. Daha önce belirtilen
kontenjan dışında 100 paket gönderilebilmesi için yapılan bu müracaat gıda malzemelerini kapsayacak ve ancak 50 paketi alacak
şekilde kabul edilir.40 Harp esirlerine yapılan yardımların dışında
Yunanistan’da bulunan Yugoslav mültecilere yardım olmak üzere
Kurtuluş vapuruyla da 10 ton yiyecek gönderilebilmesi maksadıyla
Beynelmilel Kızılhaç Teşkilatı tarafından Hariciye Vekâletine yapılan müracaata da olumlu cevap verilir ve durum İtalyan ve Alman
sefaretlerine birer yazıyla bildirilir.41 Bu arada Tahran’da yaşayan
İsviçreli mühendis Dorier tarafından Yunanistan’ın Tinos adasında
bulunan karısı ve çocuğuna bir valiz içerisinde bazı yardım malzemeleri ve yiyecek göndermesi konusunda yaptığı müracaat da Ticaret Vekâleti tarafından kabul edilir ve konuyla ilgili olarak Kızılay
Yunanistan yardım heyetinden Vasfi Gökçe’ye de bildirilir.42
Kızılhaç tarafından kaleme alınan ve İsviçre Sefareti kanalıyla
Türkiye’ye yapılan 29 Ocak 1941 tarihli müracaatla da Türkiye’nin
40- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4 Dış Ticaret Reisliği tarafından Ticaret Vekili Dr. Behçet Uz imzasıyla
Gümrük ve İnhisarlar Vekâletine gönderilen 20 Ekim 1942 tarih ve 24206 sayılı yazı.
41- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Saim Umar ve Feridun
Demokan’a gönderilen 12 Ocak 1942 tarihli ve 472/205 sayılı yazı.
42- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Feridun Demokan’a
gönderilen 28 Temmuz 1942 tarih ve 13322/389 sayılı yazı.
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harpten zarar gören sivillere yardım maksadıyla Türkiye’den zeytinyağı, incir, çekirdeksiz ve çekirdekli kuru üzüm, kabuklu ve iç
fındık, ceviz, badem, erik ve kayısı kurusu, portakal, balık konservesi konusunda yardımcı olması da istenir. Uluslararası Kızılhaç
Komitesi’nin Ankara’da görev yapmakta olan delegesi M. Courvoisier Dışişleri Bakanlığı’na davet edilerek “harp esirleri ve mecruhları
ve sivil enterneler hakkında muhasım tarafların verdikleri malumatı
toplayarak alâkadar hükümetlere bildirmek işleriyle vazifedar olarak” Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından Ankara’da görev
yapmak üzere bir delegenin seçilmesi istenir. Söz konusu görevlinin
Türkiye’de yapacağı vazife esnasında her türlü talep, teşebbüs ve
temaslarını doğrudan Kızılay nezdinde yapacağı hatırlatılır ve her
türlü yardım ve işbirliğine açık olunduğu ifade edilir. Öte yandan
Beynelmilel Kızılhaç Komitesi’nin Ankara’da bulunan delegesi M.
Courvoiser ise Hariciye Vekâletine davet edilerek harp esirleri ve
göçmenlerle sivil enterneler hakkında savaşan tarafların verdikleri bilgileri toplayarak ilgili hükümetlere bildirmek işleriyle görevli
olarak bir önceki yıl Uluslararası Komite tarafından Ankara’ya bir
delege tahsis edilmesi konusunda Türk hükümetinin müsaade etmesi ve burada çalışması konusunda yardımcı olunması yönünde
alınan karar kendisine hatırlatıldıktan sonra gelecek olan bu delegenin Türkiye’de ihtiyaç duyduğu her türlü yardım ve işbirliği ile her
türlü temas ve çalışmaları açısından kendisine yardımcı olunacağı
belirtilir.43
Bu arada Yunanistan’da bulunan İngiliz esirlerinin durumları da
içler acısı bir haldedir. Burada ilginç olan nokta ise Yunanistan’da
Alman işgalinin ardından ülkeyi tahliye eden ve bütün unsurlarını
geri çektiğini ve Yunanistan’da askeri personeli kalmadığını beyan
eden İngiltere’nin bu açıklamalarının doğru olmadığı da yakın bir
zaman sonra ortaya çıkacaktır. Söz konusu bu İngiliz esirlere yar43- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Hariciye Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi’ne
gönderilen 22 Nisan 1942 tarihli ve 15629/478 (8211) sayılı yazı.
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dımcı olmak üzere Ankara’daki İngiltere Büyükelçiliği tarafından
temin edilen 5 ton un ile Kızılay’ın bölgeye yapacağı gıda malzemeleri yardımını götürmek üzere bir gemi hazırlanır ve yardım malzemeleri yola çıkartılır. Kızılay vasıtasıyla yabancı esirlere yapılan yardım faaliyetleri aralıksız devam ederken Yunanistan halkına yapılan
yardımlarla ilgili olarak Almanya Büyükelçiliği tarafından yapılan
açıklamada “Kızılay’ın bu yardımına Almanya hükümetinin memnuniyetle muvafakat ettiği, bunun Beynelmilel Kızılhaç’ın umumi yardım
hareketi çerçevesi dâhilinde yapılmasının muvafık olacağı, Türkiye’nin
vereceği gıda maddelerinin İzmir’de Beynelmilel Kızılhaç’ın emrine
bırakılmasının ve oradan Yunanistan’a yardım işleri için tahsis edilmiş bulunan Yunan ve İsveç vapurlarıyla sevkinin mümkün olabileceği,
Kızılay’ın temin edeceği gıda maddelerinin Yunanistan’da tevzii ve halka mahsus aş ocaklarının tesisinde Kızılay’ın bir mümessili ile teşriki
mesai edileceği”44 belirtilir.
Kızılay kanalıyla yabancı ülkelere, savaştan zarar görmüş insanlara ve değişik cephelerde savaşırken esir düşen askerlere yapılacak
yardımları koordine etmek üzere daha önceden teşkil edilen komisyon 2 Haziran 1943 tarihinde bir kere daha toplanarak yeni kararlar alırlar. Polonya Büyükelçiliği’nin Polonya’daki fakir profesör,
âlim ve sanatkârlara verilmek üzere her ay Polonya’ya göndermekte
olduğu kolilere ilaveten her ay beşer kiloluk 600 koli gönderilmesine müsaade edilmesini talep etmesi üzerine konuyla ilgili olarak
Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Gümrük Bakanlığı ve Kızılay delegelerinden oluşan komisyon sadece 3 aylık bir dönemle
sınırlı kalmak üzere fındık, kuru üzüm, kuru incir, tütün, domuz
eti, füme, kurutulmuş ve tahta kaplar içinde tuzlu balık ihtiva eden
beşer kiloluk 600 kolinin gönderilmesini uygun bulur.45 Ayrıca Yu44- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c. Hariciye Vekâleti Birinci Daire Umum Müdürlüğü tarafından Kızılay
Cemiyeti Umumi Merkezi Reisliğine gönderilen 19 Şubat 1943 tarih ve 2691/275 (3009) sayılı yazı.
45- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1943/9–4. Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2 Haziran 1943 tarih
ve 13–2 sayılı rapor.
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nanistan Büyükelçiliği’nin İtalya’da bulunduklarına dair haberler
alındığını bildirdikleri Yunan esirlere gönderilmek üzere sigara, tütün ve fındık, kuru incir, kuru üzüm, domuz eti, tahta kaplar içerisinde muhafaza edilen füme, kurutulmuş ve tuzlu balık gibi yiyecek
maddelerinden oluşan her biri beşer kilo ağırlığında 10 kolinin ihraç
ve sevkine izin verilmesi yönündeki talebine de olumlu cevap verilir.46 Fransa Büyükelçiliği’nin Almanya’daki Fransız esirlerine her
ay göndermekte olduğu kolilere ilaveten kuru incir ve kuru üzüm
ihtiva edecek olan her biri beş kilo ağırlığında her ay 5 bin kolinin
temin ve söz konusu esirlere gönderilmesi konusundaki yardım ve
müsaade isteklerine sadece üç aylık bir dönemde yapılmak şartıyla
istisnai olarak izin verilir.47 Bu elçiliklerin yanında ilk defa olarak
Türkiye’nin ve Kızılay’ın yardımlarına ihtiyaç duyan Almanya Büyükelçiliği de İngiliz İmparatorluğu topraklarında bulunan Alman
harp esirlerine her ay 500 koli göndermek istediğini bildirir. Alman
Büyükelçiliği’nin esirlere yardım gönderme konusunda ilk defa olarak müracaatta bulunduğu da göz önüne alınarak sadece bu konuyu
görüşmek üzere bir araya gelen ilgili komisyon Almanya’da harp
esirleri bulunan diğer muharip devletlere mensup büyükelçilikler
için kabul edilen esaslar doğrultusunda fındık, kuru üzüm, incir, tütün, domuz eti, füme, kurutulmuş ve tuzlu balık ihtiva etmek şartıyla
ayda 500 koliyi geçmeyecek şekilde beşer kiloluk paketlerin esirlere
gönderilmesine müsaade eder ve yardımcı olur. Bu arada Mısır’da
gözaltında bulunan 250 Alman askerine Ankara’da yaşamakta olan
Alman vatandaşları tarafından48 Noel hediyesi olarak gönderilen
pasta, çikolata, sigara, kuru yemiş, mendil ve Radyolin diş macunundan oluşan49 yardım paketleri de Arabistan’daki İtalyan esirleri46- A.g.a.
47- A.g.a.
48- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi
merkezi Reisliğine gönderilen 14 Aralık 1942 tarihli ve 40550–327 (217149) sayılı yazı
49- KGMA. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Mersin Merkezi’ne gönderilen 12 Aralık 1942 tarih ve 95
sayılı resmi yazı.
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ne gönderildiği üzere açılmadan ve korumaya alınmak üzere Mersin
Kızılay deposuna kaldırılmıştır. Konuyla ilgili olarak bu paketlerin
vergi ve gümrükten muaf oldukları ve alıcılarına teslim edileceği
bildirilir. 50 Öte yandan Atina ve civarındaki Türk vatandaşlarına
Türkiye’den erzak alınıp gönderilmesi maksadıyla Türkiye Yardımlaşma Birliği vasıtasıyla 250.000 Drahmi yardım toplamak isteyen
Türk tabasından Yuvan Ayazoğlu isimli kişinin Hariciye Vekâletine
yaptığı müracaat Türk vatandaşlarının bu şekilde yiyecek malzemesi götürmesine uygun kanuni bir çerçeve olmadığından reddedilir. 51
Bu arada Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi nedeniyle ilk
üzüntülerini bildiren ülke de Yunanistan olur ve Yunan Kızılhaç’ı
Başkanlığı üzüntülerini Türkiye ile Yunanistan arasında posta haberleşmesi söz konusu olmadığından Atina-Pire Başkonsolosluğu
vasıtasıyla iletir. 52
Savaşın devam ettiği dönem içerisinde özellikle İngiliz, Fransız,
Polonyalı, Belçikalı, Norveçli ve Bulgar savaş esirlerine Türkiye tarafından Kızılay kanalıyla 13.602 giyecek ve yiyecek paketi gönderilir.
Bunların dışında özellikle savaşın son döneminde ülkelerinin işgal
edilmesi üzerine Fransa’ya sığınmak zorunda kalan kadın ve çocuklara dağıtılmak üzere Kızılay tarafından 9632 lira harcanarak 7 ton
fındık içi ve 15 ton da üzüm Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı’na teslim
edilir. Ancak daha sonra Almanya ile siyasî ve iktisadî ilişkilerin kesilmesiyle beraber Almanya’daki harp esirleriyle Alman işgali altında
bulunan ülkelerin muhtaç halklarına ve bu yerlerde enterne edilmiş
bir halde yaşamaya çalışan Türk öğrenciler, Türk devlet memurları
ve diğer Türk vatandaşlarına gönderilmesi durdurulmuş bulunan yiyecek, içecek ve giyecek maddelerinin ne şekilde değerlendirileceği
50- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4 Kızılay Mersin Merkezi tarafından 24 Aralık 1942 gün ve 177/24218
sayılı resmi yazı.
51- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Hariciye Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi
Reisliğine gönderilen 22 Nisan 1942 tarih ve 25619/476 (8212) sayılı yazı.
52- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9–4. hariciye Vekâleti Birinci daire Umum Müdürlüğü tarafından Türkiye
Kızılay Genel Merkezine gönderilen 14 Nisan 1943 tarihli ve 5471/464 sayılı yazı.
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de sıkıntı yaratır. Kızılhaç ve Kızılay yetkililerinin de devreye girmesi sonrasında insani amaçlarla yapılan yardım faaliyetlerinin daha
önceden olduğu gibi aksaksız devam ettirilmesi imkânlarının araştırılması istenir. İnsani bir maksada dayanan yardım faaliyetleri kısa
süreli sekteye uğrasa da daha sonra aynı şekilde devam eder. Türkiye
ve Kızılay vasıtasıyla yapılan bir diğer yardım çalışması ise Suriye ile
ilgilidir. Ayrıca Kızılhaç tarafından Mihver esirlerine gönderilmek
üzere hazırlanan 375 ton yardım malzemesi de İkbal isimli gemiyle
Mersin limanına getirilir. 53 Gemideki yardım malzemelerinin büyük bir özen ve dikkatle karaya çıkartılması ve buradan da trenle
Suriye’deki askeri yetkililere gönderilmesi için Mersin’den Esad Sarıöz, İstanbul’dan Ferid Tuğcu ve İzmir’den de Mehmet Ural adında
üç deneyimli posta görevlisi Mersin’e gönderilmiştir. Kızılay’ın ve
Türk hükümetinin büyük desteği ve görevlendirilen personeli özverili çalışmaları sonrasında Suriye’ye sevk edilen paketler oradan da
Avustralya ve Hindistan’da bulunan esirlere gönderilmiştir.

3- Mersin ve İzmir’de Esir Değişimi
Bu arada savaşın bu son safhasına gelindiğinde savaşan taraflar
arasında yaralıların ve esirlerin değişimine yönelik girişimler de iyiden iyiye hız kazanır. Bu noktada en büyük sorun bu mübadelenin
hangi ülke topraklarında ve hangi şartlarla yapılacağı konusudur.
Savaşın tarafı ülkeler arasında ‘…tarafların menfaatlerini himaye
etmeyi üzerine almış bir ülkede…’54 yapılması planlanan mübadele
için böylece en uygun ülke olarak Türkiye seçilmiştir. Değişik cephelerde savaşırken esir düşen, yaralanan ve hasta olan İtalyan ve İngiliz esirlerinin mübadelesi tarafsız ülke olarak seçilen Türkiye’nin
kontrol ve gözetiminde ve Kızılay’ın büyük desteğiyle yapılacaktır.
Türkiye’de yapılan esir değişimlerinin ilki 1942 yılında İzmir’de,
53- Cumhuriyet, 18 Kasım 1944.
54- Ulus, 5 Nisan 1942.
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ikincisi ise bir yıl sonra toplam üç sefer olmak üzere Mersin, İzmir
ve yine İzmir’de gerçekleştirilir. İngiltere ise yaptığı açıklamada ‘Bu
bir esir mübadelesi anlaşması değil, memlekete iade anlaşmasıdır.
Bu anlaşma milletlerarası mukavelelere istinaden akdedilmiştir.’
açıklamasını yapar. 55

I- İzmir’de Yapılan Birinci Esir Değişimi
Ekim 1941 tarihinde İngiltere ile Almanya arasında başlatılan
esir değişimi görüşmeleri Alman askeri yetkililerin sayıya bağlı
olarak esir değişimi yapılmasında ısrar etmeleri nedeniyle çıkmaza
girerken İngiltere’de Avam Kamarası’nda İngiliz Savunma Bakanı
H.D. R. Margesson ise yaptığı açıklamada ellerindeki 120 Alman
esire karşılık Naziler tarafından tutulan 1.200 İngiliz esiri istediklerini açıklar. 56 Bu görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine savaşa
dâhil olmayan ve her iki taraf açısından da güvenilir olarak kabul
edilen Türkiye’nin ve Kızılay’ın inisiyatifiyle ara yol bulunur ve esir
değişimi İzmir’den başlatılır. Bu esir değişimlerinden Mersin’de
yapılanı Kızılhaç organize eder ve yönetirken, İzmir’de yapılanı
Kızılay’ın gözetiminde yapılır. Dönemin gazetelerine yansıyan ilk
bilgilere göre esir değişimine 129 İngiliz ve 919 İtalyan esiri dâhil
olacaktır. 57 Bu maksatla mübadele dilecek esirleri ve ağır yaralı İngiliz askerlerini ve sivillerini taşıyan İtalyan hastane gemisi 7 Nisan
1942 günü saat 15.30’da İzmir’e gelir. Dönemin gazeteleri ise esir
mübadelesinin 8 Nisan 1942 günü başlayacağını duyururlar. 58 Aynı
şekilde İtalyan ağır yaralılar ve esirlerini taşıyan İngiliz hastane gemisi de aynı gün saat 16.00’da İzmir limanına giriş yapar. Söz konusu İtalyan ve İngiliz esirlerin mübadelesi de söz konusu bu has55- A. g. g., 5 Nisan 1942.
56- The Evening Independent, 4 Nisan 1942.
57- Yaralı ve hasta esirlerle ilgili olarak esir değişiminin Türkiye’de yapılacağı yeri yabancı basın organları İzmir
olarak değil, Smyrna olarak verirler. The Daily Times, 15 Mayıs 1942 ve Ulus, 9 Nisan 1942.
58- Ulus, 8 Nisan 1942.
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tane gemileri vasıtasıyla ve Kızılay gözetiminde 8 Nisan 1942 Salı
günü İzmir’de gerçekleştirilir. 59 Esir değişimi sırasında duygusal
anlar da yaşanır.60 Bazı yabancı basın organlarında ise esir değişimi konusunda Kızılay tarafından yapılan girişimler yok sayılarak
belirlenemeyen, kimliği sadece “koruyucu güç/protecting power”
olarak belirtilen üçüncü bir devletin İtalyanlarla İngilizler arasında
esir değişimi konusunda arabuluculuk yaptığı konusunda haberler
çıkar.61 İngiliz askeri kaynakları ise yürütülen operasyonun hassaslığı nedeniyle çok fazla bilgi verilemeyeceğini; ancak esir değişiminin ardından isim listelerinin yayımlanabileceğini duyururlar. Aynı
kaynaklar bu şartlarda bile propaganda yapmaktan geri kalmazlar
ve değişime tabi tutulacak İtalyan esirlerinin sayısının İngiliz esirlerden çok daha fazla olduğunu, çünkü İngiltere’nin çok fazla İtalyan esir yakaladığını belirtirler62 ve değişim oranlarının her İngiliz
esirine karşılık 5 İtalyan esiri şeklinde olacağını kaydederler. Öte
yandan bazı gazeteler bu esir değişimi sonrasında en çok takdire şayan ve alkışlanacak hareketin Türkiye’den geldiğini ve Türkiye’nin
İzmir ve Mersin limanlarını esir değişimi için açıp organizasyonu
planladığını ve İzmir ve Mersin’de Türklerin İngiliz gemilerini büyük bir coşkuyla karşıladıklarını ve iyi niyet gösterisi olarak gemiye
meyve gönderdiklerini de yazarlar.63 İtalyan esir gemisinden karaya
ayak basan tek kişi ise geminin kaptanıdır ve gemiden ayrıldığında
aynı sevinç gösterileri doğaldır ki İtalyan kaptana gösterilmez.
İngiliz ve İtalyan esirlerinin aksaksız bir şekilde değişimlerinin
yapılabilmesi amacıyla Bayraklı isimli körfez vapuru64, 2 şat ve 1 römorkör verilir. Kızılhaç Ankara delegesi Raymond (Courvoisier)
59- The Evening Independent, 4 Nisan 1942.
60- Ulus, 12 Nisan 1942.
61- The Evening Independent, 4 Nisan 1942.
62- A.g.g., 4 Nisan 1942.
63- The Glasgow Herald, 13 Nisan 1942.
64- Yeni Asır, 9 Nisan 1942
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Kruvaziye ise yaptığı açıklamada ‘Mübadelede iki taraf adedinin, sakat ve malullerin askerî rütbelerinin tesiri ve rolü yoktur. Yani rakam
farkından herhangi bir aykırı mana çıkarılmamalıdır. Yapılan iş doğrudan doğruya malullerin, ağır hastaların, sakatların anavatanlarına
iadesinden ibarettir. Mübadele, Cenevre Anlaşmasının 68. maddesi
esasları dâhilince yapılmıştır.’65 der. İzmir’de gerçekleştirilen esir mübadelesinin başarıyla tamamlanması ve herhangi bir olay meydana
gelmemesi üzerine hem İngiltere ve hem de İtalyan Büyükelçiliği
resmi birer yazıyla Türkiye’ye teşekkürlerini iletir.66 Kızılhaç yetkilisi B. Raymond (Courvoisier) Kruvaziye de İzmir’de gerçekleştirilen esir değişiminden övgüyle söz eder.67
İzmir’de yapılan bu esir değişimi sonrasında İngiliz esirler de
Llandovery Castle askeri hastane gemisiyle kendi askeri garnizonlarına götürülürler ve ilk parti 12 Nisan 1942 günü Port Said limanına gelir.68 İzmir’de gerçekleştirilen mübadelenin son derece titiz
bir çalışmanın sonucu olarak başarıyla sonuçlanması üzerine İtalya
bundan sonraki esir değişim programlarının da Türkiye üzerinden
yapılmasını ve esir değişimlerinin İzmir’de gerçekleştirilmesini talep eder ve bu teklif Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilir. Aynı
günlerde Dâhiliye Vekâleti tarafından Çorum, Kars, Van, Hakkâri,
Mardin, Urfa, Gazi Antep, Hatay, Muğla, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Kırklareli vilayetlerine gönderilen bir yazıyla “Hudut
ve sahil vilayetlerimizde öteden beri verilmekte olan harici istihbarata
müteallik malumatın son bir ay zarfında birden bire azaldığı, bazı vilayetlerce de bu kabil haberlerin hiç verilmediği yapılan tetkik neticesinde anlaşılmıştır. Bu durgunluktan, komşu memleketlerde işara değer
hadise ve faaliyetlerin olmadığı neticesi çıkarılamayacağı tabiidir. Fil65- Ulus, 12 Nisan 1942.
66- BCA.030.10.10.235.587.15 Hariciye Vekâleti, Üçüncü Daire Umum Müdürlüğü’nün Yüksek Başvekâlete 22
Nisan 1942 tarihli ve 26192/202 sayılı yazısı
67- Yeni Asır, 9 Nisan 1942
68- Chicago Tribune, 12 Nisan 1942.
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hakika, Kafkas ve Mısır harekâtının İran, Irak, Suriye ve adalarda bilvasıta inikâslar yapacağı ve buralarda bir takım tedbirlerin alınmasını
istilzam ederek kaynaşmalara sebep olacağı cihetle istihbarat mevzuu
eskisine nazaran çok daha genişlemiştir. Esasen işgal altındaki bu memleketlerdeki ekalliyetler arasında öteden beri yurdumuzu alâkalandıran
bir takım hareket ve faaliyetlerin de mevcut olduğu malumdur. Bu itibarla bu bölgelerde vuku bulan hadise ve hareketlerin daha yakından ve
hassasiyetle takibi ve alınacak haberlerin derhal Vekâlete bildirilmeleriyle beraber bilhassa kıymetlendirilmesine de son derece itina edilmesi
ehemmiyetle rica…” denilir.69
Bu arada İngiliz ve İtalyan esirlerinin Mersin’de mübadele edilmesi hususunda Türkiye’nin ve özellikle de Kızılay yetkililerinin özverili çalışmaları savaşan taraflardan da takdir almaya devam eder.
Öte yandan İngiltere Büyükelçiliğinden alınan 10 Eylül 1942 tarihli
bir notada Almanya’da bulunan Filistinli Musevilerle Filistin’de
bulunan Almanların mübadelesi için İngiltere ile Almanya’nın anlaşmaya vardıkları, Filistin’deki Almanların sayısının 270 kişiyi
bulduğu, Almanya’daki Filistinli Yahudilerin ise 80 civarında oldukları belirtilerek Alman hükümetinin Almanya’da bulunan bazı
İngiliz uyrukluların da bu sayıya dâhil edilmelerine müsaade ettiği
belirtilir.70 Bununla ilgili olarak arabulucu olması istenen ülke ise
yine Türkiye’dir. Bu arada Almanya’dan yola çıkacak Yahudilerin
Filistin’e götürülmeleri sırasında Türk yetkililerinin yardımları da
istenirken ortaya çıkacak masrafların İngiltere tarafından karşılanacağı da belirtilir. Söz konusu bu yardım ve mübadele faaliyeti için de
Dışişleri Bakanlığına tam yetki verilir. 1943 yılında yapılacak esir
değişimiyle ilgili olarak Kızılay tarafından ayrıca ilgili tarafları da
kapsayacak şekilde bir protokol hazırlanır;71
69- İlber Ortaylı, “İkinci Dünya Savaşı’nda Şehirlerde Hayat”, Altıncı Askerî Tarih Semineri Bildiriler I,
Genelkurmay Başkanlığı, Ankara, 1998, s. 431–432.
70- BCA.030.10.219.476.15.
71- KGMA. K. No. 2576, D. No. 1942/9–4. 20 Şubat 1943 tarihli, 1943 Senesinde Esir Mübadelesi Protokol
Müsveddesi.
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HAZIRLIK
1-Kızılay reisi gümrük iskelesi yanında bir ambulans ve kâfi miktarda otomobil temin edecek. Vapurun geldiği andan itibaren bunlar yerlerini almış bulunacaklardır.
2-Deniz Harp Okulu’nun motoru ile iki filika, gümrük muhafazanın
motorları, sahil sıhhiyenin motoru ve hususi motorlar gemiler görününce
gümrük iskelesine gelmiş olacaklardır.
3-Liman İşletmesi iki yeni şatı vapurun gelmesinden bir gün evvel
temizleterek bir motor ile beraber hazır bulunduracaktır.
4-Kızılay reisi gümrük salonunda bir odaya Kızılay işaretlerini taşıyan bir bayrak ve flamaları, sedye ve çantaları, sedyeleri vinçle kaldırmak için yaptırılan sandıkları koyacak ve bu eşya motorlara buradan
nakledilecektir.
5-Kızılay reisi ile sıhhat müdürü beraberce şimdiden iki sıhhi ekip
hazırlayacaklardır. Her ekipte bir doktorla kâfi miktarda hemşire, sağlık memuru ve 4 tane sedye taşıyıcısı bulunacaktır. Sedye taşıyanların
ikisi belediye itfaiyesinden ve ikisi gümrük nöbetçilerinden olacaktır. Bu
ekiplerin vapura gelmesiyle veya kendilerine haber verilmesiyle derhal
gümrük istasyonunda bulunmaları ve sahil sıhhiye doktoru ile birlikte
gemiye gitmeleri lazımdır.
6-Sıhhi ekiplerden birine hastane doktorlarından biri ve diğerine liman işletme doktoru reislik edecektir.
İŞE BAŞLAMA
1-Gemilerin demirleme yerlerinin gösterilmesi, deniz vasıtalarının
tanzimi, sevki ve işletilmesi işlerini liman reisi idare edecektir.
2-Karadaki ve iskeledeki tertibata emniyet müdürü bakacaktır.
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3-Sıhhi ekiplerin çalışmasını Kızılay reisi ve geldiği takdirde de Kızılay Genel Müdürü tanzim edecektir.
4-Gemilerin gelecekleri gün muhakkak surette tespit edildiği takdirde motor ve diğer vasıtalara Kızılay sembolü vaktinde yapılacaktır.
5-Gemilerin limana girmesi sırasında Basın ve Yayın Genel
Müdürlüğü’nden gönderilen iki film operatörünü sahil sıhhiye doktoru gemiye götürecektir. Gemi civarında ve gemide film operatörlerinin
vazifelerini yapmak hususunda bütün kolaylık gösterilecek, bilhassa
Gümrük Muhafazası’ndan gönderilen motor vesait temininde yardım
edecektir.
6- Liman Reisi vesaitin gemilere veya karaya sevki hususunda işaretle tertibat alacak ve motorlarla diğer vesaitin ilgililere taksimi işini nizamlayacaktır. Aynı zamanda gemilerle kara arasında devamlı surette
irtibat temin edecektir.
7-Sahil sıhhiye doktoru ve sıhhi ekipler vapura gidince hasta ve ağır
hastaların vaziyetini tespit ederek hastaların biran evvel sevki işini ilgililerle görüşerek tanzim edeceklerdir.
8-Kızılay tarafından verilen hediyelerin dağıtımı mübadele bittikten
sonra yapılacaktır.”

II- Mersin’de Yapılan İkinci Esir Değişimi
İkinci Dünya Savaşı’nın o güne kadarki en büyük esir mübadelesi72 olan Mersin’deki esir mübadelesi de73 21 Mart 1943 Pazar günü
başlar74 ve İngiliz, İtalyan ve Alman esirlerin değişimi denizin çok
kötü olmasına rağmen gerçekleştirilir.75 Değişime tabi tutulacak esir
72- The Milwaukee Journal, 26 Mart 1943.
73- KGMA. K. No. 2576, D. No. 1942/9–4. 20 Şubat 1943 tarihli, 1943 Senesinde Esir Mübadelesi Protokol
Müsveddesi.
74- The Christian Science Monitor, 22 Mart 1943.
75- A. g. g., 22 Mart 1943

KIZILAY BELGELERİ IŞIĞINDA YUNANİSTAN’DA ÖLÜM, AÇLIK, İŞGAL

589

grupları bu iş için yapılan özel şatlar76 üzerinde gemileri terk ederler.
İngilizlerin İtalyan esirlerini getirdiği gemi Talma hastane gemisidir.77 İtalyanların İngiliz esirleri getirdiği hastane gemisi ise daha
sonra İzmir’de yapılacak esir değişim programında da kullanılacak
olan Albay Clodio Galeone komutasındaki78 Gradinska hastane gemisidir. Her iki gemide hazırlanan listelerdeki sıraya göre isimleri
okunanlar birbiri ardına sıraya girmeye başlarlar ve daha sonra da
kendileri için getirilen şata geçerler. Şata binmeyen İtalyan gemisindeki 17–72 yaş arasındaki İngiliz esirlerden79 Walter Norman Philip,
Engich Arthur, Ferroby Edward, Admiral Walter Cowans, B. Sıran
Walter ve Victor Morgan ile İngiliz hastane gemisindeki İtalyan esirlerden Kızıldeniz Filosu Komutanı Albay Gasparini ile Tortora, Albini, Tabacco ve Paoinp isimli subaylar ise römorkörlerle taşındıklarından kendi gemilerine ilk ayak basanlar olurlar.80 Esir değişimi
bütün esirlerin kendi gemilerine geçmesiyle gece 22.00’da tamamlanır ve Türk römorkörleri her iki gemide görev yapan Türk personeli alarak Mersin limanına döner. Esir değişiminin tamamlanmasıyla
beraber İngiliz Talma gemisinden 25 sivil Almanla beraber 788 İtalyan denizci ve 5 İtalyan sivil, İtalyanların Gradinska gemisinden ise
Almanların enterne ettikleri 25 İngiliz denizci, 42 üst rütbeli subay,
160 küçük rütbeli subay, 640 tayfa, 19 ticaret gemisi tayfası, 31 sivil
tahliye edilirler.81 Mersin’de yapılan ikinci esir değişiminde İtalyan
ve İngiliz gemileriyle getirilen esirler Kızılay yetkilileri askerî personelin gözetimi altında sabah saat 07.00’den itibaren değiştirilmeye
başlanır82 ve esir değişimi akşam saat 22.00’ye kadar da tamamla-

76- Şat özellikle hasta ve yaralıların gemilerden tahliye edilmesinde kullanılan bir tür büyük saldır.
77- St. Petersburg Times, 26 Mart 1943.
78- Kızılay dergisi, Mayıs 1943, Sayı 9, İstanbul, s.4
79- St. Petersburg Times, 26 Mart 1943.
80- Kızılay dergisi, Mayıs 1943, Sayı 9, İstanbul, s. 3
81- Anadolu, 23 Mart 1943
82- Cumhuriyet, 22 Mart 1943.
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nır.83 Bu konuyla ilgili olarak İtalyan esirleriyle değiştirilecek olan
İngiliz askerlerini taşıyan Gradinska isimli İtalyan gemisi 19 Mart
1943 günü Mersin limanında hazır bulunur.84 İtalyan esirler 42 subay, 116 astsubay subay, 640 denizci asker, 49 gözaltına alınmış sivil
ve Arabistan’dan gelen 25 Almandan oluşmaktadır.85 Esir mübadelesinin aynı gün tamamlanmasının ardından İngiliz gemisi Talma
da Port-Said’e gitmek üzere Mersin’den ayrılır.86 Gradinska gemisi
de ertesi gün sabahleyin saat 07.30’da Bari’ye gitmek üzere Mersin
limanından ayrılır.87 Her iki gemideki İngiliz ve İtalyan yetkililer
Türkiye’de gördükleri yakın ilgi ve alâkayla mübadelenin son derece
düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi nedeniyle Kızılay yetkililerin
teşekkürlerini sunarlar. Aynı şekilde İtalyan Büyükelçiliği de 19 Nisan 1943 tarihinde, İzmir’de gerçekleştirilen esir mübadelesiyle ilgili olarak bir teşekkür mektubu gönderir.88 Böylece ‘iki zıt dava uğruna çarpışan iki milletin yaralı esirleri’89 için İzmir’de yapılan ikinci
esir mübadelesi faaliyetleri 19 Nisan, 9 Mayıs ve 2 Haziran 1943
tarihlerinde gerçekleşir ve yapılan titiz çalışmalar gerek İtalyan, gerekse İngiliz yetkililerin takdirlerini kazanır.90 Bu arada İtalyan ve
Alman esirlerinin dışında Kızılay’dan istenilen bir başka yardım ve
arabuluculuk isteği ise Amerikan Hava Kuvvetleri’ne mensup olan
ve İtalya’daki esir kamplarında tutulan yaklaşık 40 kadar askerin
serbest bırakılmasıyla ilgilidir.91

83- Yabancı kaynaklarda esir değişimine tabi tutulan İngiliz ve İtalyan esirlerin sayısı ise 863 İtalyan ve 787 İngiliz
olarak verilir. St. Petersburg Times, 23 Mart 1943.
84- The New York Times, 21 Mart 1943.
85- Cumhuriyet, 17 Mart 1943.
86- Cumhuriyet, 23 Mart 1943.
87- The New York Times, 21 Mart 1943.
88- BCA.030.10.239.613.15
89- Ulus, 12 Nisan 1942.
90- BCA.030.10.179.236.4
91- St. Petersburg Times, 23 Mart 1943.
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III- İzmir’de Yapılan Üçüncü Esir Değişimi
Nisan 1943 içerisinde yapılacak İzmir’deki ikinci esir mübadelesi için getirilecek esirleri taşıyan 2 İngiliz ve 2 İtalyan gemisi birkaç
gün önceden Mısır’ın Port-Sait limanından İzmir’e geleceklerdir.
İngilizlere ait gemiler Tairea ve Talombo hastane gemileridir.92 Bu
gemilerde yaklaşık 1.500 civarında esir bulunduğu belirtilmiştir.
Gemilerin daha önceden İzmir’e hareket edecekleri bildirilmesine
rağmen açıklanmayan bir sebepten gemilerin hareket tarihi ertelenir.93 İtalyanlara ait gemiler ise 13.800 tonluk en büyük hastane
gemilerinden birisi olan Gradinska94, diğeri de muavin gemilerden
olan 9 bin tonluk Arjantina’dır. İsviçre’de esirlerin mübadelesi konusunda yapılan görüşmeler sonrasında bir kısmı Lizbon, bir kısmı
da İzmir’de değiştirilmek üzere 1640 Britanyalı, Hint ve İngiliz
sömürgelerine ait esire karşılık 6.465 İtalyan askerinin mübadelesi
kararlaştırılır.95 İzmir’de değişimleri gerçekleştirilecekler ise İngiliz esirlerden 700, İtalyan esirlerden ise 2.255’i yaralı ve hastalardan
oluşmaktadır ve bunların 402 tanesi de subaydır.96 İzmir’e getirilecek olan İtalyan esirlerinin sayısı ise 1.300 civarındadır. Bu arada
Ottowa’da bir açıklama yapan Kanada Başbakanı Mackenzie King
ise mecliste kendisine yöneltilen bir soruya karşılık olarak esir değişimi için İtalyanlar tarafından İzmir’e getirilecek İngiliz esirlerinin
arasında Kanadalı askerlerin bulunup bulunmadığı konusunda net
bir cevap verecek durumda olmadığını açıklar.97 İtalyan gemileriyle
getirilecek olan İngiliz askerlerinin sayısı da 350 civarında tahmin
edilmekle beraber mübadele gününe kadar bu rakam kesin olarak
92- Yeni Asır, 17 Nisan 1943
93- Cumhuriyet, 15 Nisan 1943.
94- Söz konusu geminin ismi dönemin gazetelerinde Gradiska, Graniska, Gradinska, gibi çok farklı şekillerde
geçmektedir. Kızılay’a ait kayıtlarda ve Kızılay dergisinde de geminin ismi Gradinska veya Gradiska olarak
görünmektedir.
95- Bazı yabancı kaynaklarda bu sayı 6.773 yaralı ve hasta İtalyan askeriyle 1.640 İngiliz askeri olarak verilir.
Sarasota Herald-Tribune, 22 Nisan 1943 ve Anadolu, 21 Mart 1943
96- Yeni Asır, 17 Nisan 1943
97- The Montreal Gazete, 13 Nisan 1943.
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bilinmez. Gemilerin İzmir’e gelmelerinden önce İzmir’de bulunan
mülki ve askerî makamlar da mübadele işlemlerinin düzen ve güvenlik çerçevesinde yürütülebilmesi için bir program hazırlar.98 Bir
yıl önce İzmir’de gerçekleştirilen esir değişimi sırasında yardımcı
ve gözlemci konumunda olan Kızılay teşkilatı 1943 yılı içerisinde Mersin ve İzmir’de gerçekleştirilen değişimlerde ise doğrudan
doğruya idareci konumundadır.99 İkinci mübadele faaliyetinin en
önemli özelliklerinden birisi ise başarıyla biten çalışmalara şefkat
ve insani duyguların da katılmış olmasıdır.100 Hazırlanan programa
göre 18 Nisan 1943 tarihinde yapılacak esir mübadelesi nedeniyle
İzmir’e gelecek askerî hastane gemileri Uzunada açıklarında demir
atacaklar, kılavuz aldıktan sonra da özel izinle İzmir limanına giriş
yapacaklardır. Esir mübadelesi yerinde incelemek ve düzeni sağlamak üzere hazır bulunacakların dışında Kızılay Genel Müdürü,
Uluslararası Kızılhaç Türkiye Temsilcisi ile Reuter, Britanova, United Press, İngiliz Daily Mail, Daily Express, Sunday Express gazetelerinin muhabirleri ve İtalyan Popolo D’İtalya gazetesinin bir muhabiri de İzmir’e gelir.101 Yapılan planlamaya göre esir mübadelesini
Kolordu Komutanlığı gözetiminde Kızılay’ın dört görevlisi düzenleyecek ve bu dört görevli birer gemide çalışacaklardır. 17 Nisan 1943
Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece önce İngilizlere ait
Tairea ve Talombo hastane gemileri Uzunada açıklarına gelirler.
Onları sabaha karşı İtalyan hastane gemileri takip eder ve 18 Nisan
1943 Pazar günü sabahleyin saat 07.30 sularında önce Talombo ve
Gradinska gemileri, saat 09.30 sularında da diğer iki gemi limana giriş yaparlar.102 Gemilerin demirlemelerinden sonra aralarında İzmir
Mayın Grup Komutanı Yarbay Cevdet Ulutanrı’nın da bulunduğu
98- Yeni Asır, 17 Nisan 1943.
99- KGMA. K. No. 2576, D. No. 1942/9–4. 20 Şubat 1943 tarihli, 1943 Senesinde Esir Mübadelesi Protokol
Müsveddesi.
100- İhsan Barlas, “Esir Mübadelesi ve Kızılay”, Kızılay dergisi, İstanbul, Sayı 10, Ağustos 1943, s. 4.
101- Yeni Asır, 18 Nisan 1943
102- Cumhuriyet, 19 Nisan 1943.
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Kızılay Genel Müdürü Dr. Remzi Gönenç, Kızılay İzmir Başkanı
Avukat Baha Nasuhi Yörük, Dz. Bnb. Bahaettin Engin, Deniz Binbaşı Refet Arnom, Deniz Yüzbaşı Mahmut Eraz, Dz. Ütğm. Ekmel
Kulen ve irtibat subayı Ütğm. Hüveyda Mayate, Dr. Sami Kulakçı,
İzmir Emniyet Müdürü ve Kızılhaç yetkililerine mihmandarlık
eden Doktor Saadet Kağıtçılar’dan oluşan heyet Foça isimli römorkörle gemilere çıkarlar.103 İngiliz gemilerinde her birinde 606 olmak
üzere 1.212 esir bulunmaktadır.104 İngilizler 350 esirlerini alarak
beraberlerinde getirdikleri 1.212 İtalyan esiri teslim ederler.105 Esirlerin Tairea gemisinden nakliyesi sırasında Dr. Hilmi Demironat,
Dz. Bnb. Bahaettin Engin, Dz. Yzb. Mahmut Eraz ve iki irtibat subayından oluşan Türk heyeti de gemide görev yapmaktadır.106 Esirlerin omuzlarında İngilizce olarak “Fit To Walk/Yürüyebilir.” yazılı
levhalar vardır.107 Esir değişimi sırasında son İtalyan kafilesi saat
15.40’da Tairea İngiliz hastane gemisinden ayrılır. Aynı şekilde son
İngiliz esir kafilesi de 15.50’de Tolombo hastane gemisine yanaşır
ve saat 16.00’da işlem tamamlanır. Söz konusu iki İngiliz hastane
gemisi esir değişimi sonrasında İngiliz askerlerini alarak İzmir’den
ayrılır ve 22 Nisan 1943 tarihinde Mısır’ın İskenderiye limanına
demir atar.108 Söz konusu esir değişiminin İzmir’de yapılmasının
sebebi ise aynı gazetelerde İzmir’in söz konusu esirlerin evlerine
nispeten daha kolay ulaşabilecekleri yerde olması olarak belirtilir.109
Bu esir değişimi faaliyetlerinin bitirilmesi sonrasında İngiltere’nin
aynı yönde talepleri olur ve İngiltere “Avustralya, Hindistan, Şarki
Afrika ve Cenubi Afrika’da bulunup memleketlerine gönderilecek olan
Alman ağır hasta ve yaralı esir askerleri, Hindistan, Avustralya, Yeni
103- Anadolu, 20 Nisan 1943
104- Yeni Asır, 18 Nisan 1943 ve Anadolu, 20 Nisan 1943
105- İhsan Barlas, “Esir Mübadelesi ve Kızılay”, Kızılay dergisi, İstanbul, Sayı 10, Ağustos 1943, s. 4.
106- Yeni Asır, 20 Nisan 1943
107- İhsan Barlas, a.g.e., s.5.
108- Sarasota Herald-Tribune, 22 Nisan 1943.
109- The Sydney Morning Herald, 20 Nisan 1943.
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Zelanda ve Cenubi Afrika müsellah kuvvetlerine mensup bulunup kendi
memleketlerine sevk ve iade kılınacak olan İngiliz askerleriyle mübadele
edilmek üzere Orta Şark’ta cem olunacaklardır. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin muvafakati takdirinde mübadele edilecek olan Alman
hasta ve ağır yaralı esirler bir İngiliz gemisiyle İzmir’e getirilecek ve
oraya yine mübadele edilmek üzere İngiliz ağır hasta ve yaralı esirlerini
getirmiş olan Mihver gemisine nakledileceklerdir.” diyerek yeni mübadele imkânları için Türkiye’den yardım talebinde bulunur.110 Ayrıca
“Evvelce de böyle harp esirlerinin İzmir’de mübadelesi hususunda
fevkalade yardım ibzal buyuran Türkiye hükümetinin bu hareketini
yâd eden” İngiltere hükümeti bu sefer de mübadele için Türkiye’nin
yardımlarını ve müsaadelerini esirgemeyeceğini bildirir.111

IV- İzmir’de Yapılan Dördüncü Esir Değişimi
Bu dönemde İzmir’de gerçekleştirilen bir başka esir değişimi ise
8 Mayıs 1943 tarihinde yapılır.112 Bu esir değişimi başlamadan önce
Başvekil İsmet İnönü’ye de daha önce İzmir ve Mersin’de gerçekleştirilen esir mübadelesi ile ilgili bir fotoğraf albümü takdim edilir
ve yapılan çalışmalar konusunda bilgi verilir.113 Esir mübadelesinde
96 tanesi yaralı olmak üzere 391 İngiliz esire karşılık 2412 İtalyan
esir bulunmaktadır. İngiliz gemileri Tolombo ve Tairea ile Yüzbaşı St. Jacques gemilerinden oluşmaktadır. İtalyan gemileri ise Cita
Di Tuluzi, Arjantina, Gradisca gemileridir. Esir değişimi sırasında
Kurmay Yarbay Hilmi Belenin, Emniyet Müdürü Faik Köksal, Kızılay Genel Müdürü Dr. Remzi Gönenç, Kızılay İzmir İkinci Başkanı
Dr. Cahit Tuner, Dr. Sami Kulakçı, mihmandar olarak Müzeyyen
110- Hariciye Vekâleti, Üçüncü Daire Umum Müdürlüğü’nün Yüksek Başvekâlete gönderdiği 18 Ağustos 1943
tarihli ve 13037/270 sayılı yazısı.
111- A.g.a.
112- KGMA. K. No. 2576, D. No. 1942/9–4. 20 Şubat 1943 tarihli, 1943 Senesinde Esir Mübadelesi Protokol
Müsveddesi.
113- Cumhuriyet, 9 Mayıs 1943.
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Binici ve mihmandar subay olarak Tğm. Kemal Karadayı görev yaparlar.114 9 Mayıs 1943 günü saat 07.00’den itibaren Konak iskelesinde başlatılan esir mübadelesi büyük bir özenle yapılır. İzmir ve
Foça motorlarıyla nezaret edecekleri gemilere giden Türk yetkililer
Kızılay bayrağı taşıyan çeşitli gemi, şat ve römorkörleri da denetler
ve kontrol eder.

V- İzmir’de Yapılan Beşinci Esir Değişimi
Bundan sonra gerçekleştirilen esir mübadelesi ise fiilen 1 Haziran 1943 tarihinde başlar ve 2.709 İtalyan esirini taşıyan Talamba,
Tairca ve Sunday isimli İngiliz gemileri ile 435 İngiliz esirini taşımakta olan Gradinska, Arjantina ve Citta di Tunizi isimli İtalyan
gemileri 2 Haziran 1943 günü İzmir’e gelmeye başlarlar ve mübadele de hemen bir gün sonra başlatılır. Bir gün içerisinde tamamlanması planlanan mübadele sonrasında gemiler İzmir’de beklemeden
ayrılacaklardır. Bu kapsamda değiş tokuş yapılacak esirler arasında
yaklaşık 30 İngiliz ve 400 İtalyan esirinin yaralı veya hasta oldukları, hastaların bir kısmının da savaşın getirdiği yıkıma bağlı olarak
psikolojik bunalımlar geçirdikleri belirtilir. Esirleri taşıyan gemilerin İzmir limanına gelmelerinin ardından askerî ve sivil erkân ile
Kızılay yetkililerinden oluşan bir heyet gemileri ziyaret ederek ‘Hoş
Geldiniz.’ dileklerini iletirler. Esir mübadelesi planlandığı şekilde
sabah 07.00’de başlar ve saat 15.00 itibarıyla da tamamlanır.115 Mübadelenin başarıyla gerçekleşmesi nedeniyle Talamba gemisi süvarisi tarafından heyetlere bir çay verilirken Kızılhaç delegesi Albay Bon
da deniz gazinosunda ayrıca bir yemek tertip eder. Ayrıca İngiltere
Yakındoğu Orduları Başkumandanlığı tarafından İzmir Kolordu
Komutanlığı ve Kızılay yetkililerine gönderilen kutlama telgrafında
bugüne kadar yapılan mübadelelerde esirlere karşı gösterilen şefkat,
114- Yeni Asır, 8 Mayıs 1943
115- A. g. g., 3 Haziran 1943.
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itina ve ihtimam nedeniyle teşekkür edilir. Bu dönemde Türkiye’nin
Yahudi göçmenler dışında yardım etmeye çalıştığı bir başka husus
ise daha önce Alman ve İtalyan savaş esirleriyle İngiliz savaş esirlerinin İzmir ve Mersin’de Türkiye’nin kontrol ve gözetiminde yapılmasında olduğu gibi farklı ülkelere ait sivil ve askerlerin mübadele edilmesidir. Bu konuda yapılan girişimlerden birisi de Suudi
Arabistan’daki İtalyanların İngilizlerle mübadelesidir.116 Bu konuda
Hariciye Vekâleti tarafından istenilen müsaadeye cevaben Başvekâlet ise “bahsi geçen mübadelenin icabında topraklarımızda yapılması ve
yerinin alâkadar hükümetlerle mutabık kalınarak vekâletinizce tespit
edilmesi muvafık görüldüğü” belirtilir.117
Bu dönemde alınan bir başka karar ise Almanya’da bulunan Filistinli Museviler ile Filistin’de yaşayan Almanların mübadelesi
hususunun Türk topraklarında ve tercihen İstanbul’da yapılmasının kararlaştırılmasıdır. Konuyla ilgili olarak İngiltere tarafından
25 Nisan 1944 tarihinde Dışişleri Bakanlığına gönderilen resmi bir
yazıda Almanya’da yaşayan Filistinli Musevilerle Filistin’de bulunan Almanların mübadele edilmesi konusunda Almanya ile bir anlaşmaya varıldığı, Filistin’deki değiştirilecek Almanların yaklaşık
130 kişi olduğu, Almanya’dan Filistin’e gidecek Musevilerin ise 300
kişi civarında olduğu belirtilir. Buna göre, daha önce Türk memurlarının “kıymetli müzaheretleriyle” cereyan etmiş mübadeleler gibi
bununda Türkiye topraklarında, mümkünse İstanbul’da ve 15 Mayıs1944 tarihinde yapılacağı belirtilir.118
Türkiye’nin savaş şartlarında zarar gören ülkelere ve savaş mağduru insanlara yardım faaliyetleri bunlarla da sınırlı kalmayacaktır.
Bunun sonucu olarak da Türkiye ve özellikle Kızılay Teşkilatı ulus116- Hariciye Vekâleti tarafından 21 Ağustos 1942 tarihinde Yüksek Başvekâlete gönderilen 32768 sayılı yazı.
BCA.030.10.219.476.15.
117- BCA.030.10.219.476.15.
118- Hariciye Vekâletinin Yüksek Başvekâlete gönderdiği 26 Nisan 1944 tarihli ve 27543 sayılı yazısı.
BCA.030.10.232.563.15.
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lararası kamuoyunun takdir duygularını kazanır.119 25 Ocak 1946
tarihinde Türkiye Kızılay Derneği’ne 250 İngiliz Lirası yardımda
bulunan İngiliz Harp Esirlerini Sevenler Fonu’nun Başkanı Tuğgeneral V.M. Fortune yaptıkları ikinci 250 İngiliz Lirası karşılığı
yardımdan sonra gönderdiği mesajda duygularını ‘Geçen 25 Ocak’ta
İngiliz Harp Esirlerini Sevenler Fonu’nun bağışı olarak Türkiye Kızılay Derneği’ne 250 İngiliz liralık bir çek göndermekle haz duymuştum.
Şimdi bütün matlubatımızı almış olmamız dolayısıyla Türkiye Kızılay Derneği’ne ilişikte 250 İngiliz liralık diğer bir çek yollamakla pek
memnunum. Bu meblağ Almanların eline düşen İngiliz harp esirlerine Türk vatandaşlarının yaptığı hizmetlere karşı olan şükran hediyemizi artırmaktadır. Önce olduğu gibi bu sefer de minnettarlığımızı ve
onun maddi bir şekilde ifadesi bakımından tuttuğumuz yolu yurdunuz
basınında belirtmek lütfunda bulunmanızı rica edebilir miyiz?’ sözleriyle ifade eder. Bu bağlamda Uluslararası Kızılhaç Örgütü’nün 23
Ağustos 1943 tarihli talebine de imkânlar ölçüsünde olumlu cevap
verilecektir;120
“…Milletlerarası Kızılhaç Komitesi’nden Vekâletimize gönderilen
ve ilişiği ile birlikte birer sureti leffen takdim kılınan 23 Ağustos 1943
tarihli mektupta 1929 tarihli Cenevre Mukavelesi hükümlerine tevfikan
bazı muharip devletlerarasında ağır yaralı ve ağır hasta harp esirlerinin
mübadele edilmekte bulunduğundan bahsolunarak yine aynı mukavele
hükümlerine göre anılan komite tarafından muharip devletlere yapılan
teklif kabul olunduğu takdirde muhariplere mensup ağır yaralı ve ağır
hasta bazı harp esirlerinin tarafsız memleketlerse kabul ve hastanelerinde tedavi altına alınmaları hususunda hükümetimizin mütalaa ve
muvafakati sorulmuş ve 14 Eylül 1943 tarihli ve 14450/1152 sayılı tahriratla Kızılay cemiyetimizin bu iş hakkında mütalaası istenilmiş idi.
Kızılay cemiyetimizden cevaben alınan 21 Eylül 1943 tarihli ve 17128
sayılı yazıda muharip devletlere mensup bazı ağır yaralı ve hastala119- Kızılay dergisi, Sayı 21, Eylül 1946, s. 21
120- BCA.030.10.179.236.7
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rın memleketimize kabul edilerek tedavi olunmaları, cemiyetin hususi
hastanesi bulunmadığından dolayı mümkün görülmediği bildirilmiş
ve bu gibi hasta ve yaralıların memlekete getirilerek resmi hastaneler
ve müesseselerde tedavi edilmeleri hükümetimizce tensip edilirse cemiyetin elinde olan bütün vasıtalarla yardımda bulunabileceği ilave olunmuştur. Kızılay cemiyetinin elinde hususi hastaneleri bulunmadığı gibi
Vekâletimizce de bahsi geçen hasta ve yaralıların resmi müesseselerde
tedavileri de tanzimi müşkül bir keyfiyet olarak telakki edilmektedir.
Milletlerarası Kızılhaç Komitesi’ne şimdiki halde böyle bir muavenete maalesef imkân görülemediği ve bilahare imkân hâsıl olursa o vakit
ayrıca bildirileceği mealinde bir cevap verileceğini yüksek bilgileri için
derin saygılarımla arz ederim.”
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B- TÜRKİYE’YE YÖNELİK SAVAŞ
İHLALLERİ VE ASKERİ MÜLTECİLER
Türkiye bir yandan savaşan taraflar arasında denge politikası
uygulayarak ince stratejilerle savaştan uzak durmaya gayret eder,
bir yandan da savaşı mümkün olduğunca sınırları dışında tutacak
tedbirleri almaya çalışır. Bütün bunlar yapılırken bir yandan da Yunanistan gibi açlık, yetersiz beslenme, salgın ve bulaşıcı hastalıklar
ve işgalle boğuşan bir ülkeye gücünün yettiğinin fazlasını yapmaya
çalışır, esir değişimlerinde arabulucu olur ve tarafsızlığını ispatlar,
ayrıca çeşitli cephelerde esir düşenlere de her türlü yardımı yaptığı
gibi onlara yönelik yardım paketlerinin gönderilmesine de önayak
olur. Bütün bu faaliyetlerin içerisinde tarafsızlığını yine de göstermek amacıyla kendi sınırları içinde de son derece hassas davranır ve
örneğin Alman Krupp firmasının Türkiye’de çalışmakta olan yaklaşık 100 kadar teknisyen ve mühendisini Yakın Doğu’da bir sabotaj
planı içinde oldukları gerekçesiyle sınır dışı eder.121 Türkiye ayrıca
özellikle Ankara, Erdek, Adana, Edirne, Uzunköprü, Isparta Tefenni, Aydın, Niğde, Sivas, Yozgat, Çorum122, Nazilli ve Denizli’de123
oluşturduğu ve genellikle barakalardan oluşan enterne kamplarında
Yunanistan’dan gelenlere her türlü imkânı sağlamaya çalışır.124 Bu
kamplarda kalanlar sadece Yunan vatandaşları veya farklı ülkelere
mensup insanlarla da sınırlı değildir ve özellikle adaların bombalanması sonrasında buralarda yaşayanlar da bu kamplara getirilirler;125
“…O tarihte İstanköy’den kaçan Türklerin bir kısmı Bodrum’daki
yakınlarının yanında kaldılar, diğerlerini hükümet genellikle Nazilli’de
121- The Evening Independent, 9 Şubat 1940.
122- Cumhuriyet, 15 Aralık 1945.
123- Ege bölgesindeki Yunan mülteci kamplarına Ankara Amerikan Konsolosluğu da yardım olarak 20 sandık süt
tozu ve 600 battaniye gönderir. Kızılay dergisi, Şubat 1942, Sayı 2, Ankara
124- Kızılay dergisi, Aralık 1948- Mart 1949, sayı 30–31, Ankara
125- Cahit Kayra, Hoşça Kal Bodrum, Boyut Yay., Mayıs 1997, İstanbul, s. 82.
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iskân etti. Nazilli’de dokuma fabrikası vardı. Burada iş bulmalarının
daha kolay olduğunu düşünmüş olmalılar…”
Bu arada Bakanlar Kurulu’nun aldığı bir kararla 1942 yılında
ismi Karapınar’ken İncirliova olarak değiştirilen Aydın’ın bu ilçesi de savaştan kaçan Almanlarla adalardan gelenlere kucak açar ve
misafir eder.126 Bu kamplara ilaveten ayrıca Niğde, Yozgat, Sivas ve
Bergama’da da mülteci kampları oluşturulmuştur.127 1 Nisan 1941
tarihi itibarıyla faaliyette olan ve daha önceden açılmış olan kamplar Ankara, Yozgat, Isparta, Erdek, Niğde, Sivas ve Adana’da bulunmaktadır. Söz konusu bu kamplarda 1942 yılı başında toplam 515
askeri mülteci bulunmaktadır ve bunlar Erdek (251), Isparta (101),
Ankara (49), Niğde (9), Yozgat (104) ve Sivas (1) olmak üzere dağılmışlardır. Bu kamplarda kalan askeri mülteciler arasında Yunan,
Alman, Fransız, İtalyan, Rus, Bulgar, İngiliz, Amerikan, İspanyol ve
Iraklı askeri personel bulunmaktadır.
Türkiye’ye yönelik artan mülteci akını karşısında hükümet de sivil ve askerî mültecilerin tarifini yeniden yapmak ve bunların iaşe,
ibate problemleri karşısında ne gibi bir hal tarzı takip edileceği konusunda yeni bir proje hazırlamak ve hayata geçirmek durumunda
kalır;128

126- www.wikipedia.org./incirliova.
127- ATASE, II. Dünya Savaşı Koleksiyonu, Dosya 1, Belge 177.
128- BCA.030.10.55.367.2.
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“Yabancı Ordu Mensuplarından Türkiye’ye İltica Edenler Hakkında
(13559) Sayılı Talimata Ek
I- Askeri Mültecilerin Tarifi
1- Askeri Mülteciler:
Toplu vuku bulan ve askerî mülteci olduklarında tereddüt hâsıl olmayan haller haricinde, iltica edenlerin muharip yabancı ordu mensubu olduklarını vesika ile ispat etmeleri lazımdır. Vaziyetleri tereddüdü
mucip olan mülteciler tahkikatın vereceği neticeye göre muameleye tabi
tutulurlar.
II. Askeri Mültecinin Tefrik Şekli
2. İlticaların sivillerle de karışık olarak vuku bulması veya asker
olanların sivil kıyafetinde olması veyahut aralarında şüpheli şahısların
da bulunması ihtimali vardır. Şu halde bunların sivil veya asker olanlarının veyahut aralarında başka niyet ve hüviyet taşıyan şahısların tefriki
lazım gelir. Bunun için;
A. Perakende Askeri İlticalarda: Mülteciler her mıntıka için daha
evvelden ilgili makamlarca tespit edilen kontrol yerlerine sevk ve orada
mahalli emniyet teşkilatından da istifade edilerek iptidai tahkikatı yapılır. Bu tahkikat neticesinde askerî mülteci olmadığı anlaşılan mülteciler
durumlarını gösterir bir zabıtla mülki makamlara teslim olunur.
B. Asker oldukları tespit edilenler kamplara sevk olunur.
C. Toplu İlticalarda:
Bu ilk tahkikat kamplarda yapılır. Bunlar en yakın yoldan ve hariçle
temas ettirilmeden kamplara gönderilir.
D. Kamplarda yapılan tahkikatlarda mülteciler içerisinde sivil şahıslar bulunduğu taayyün ettiği takdirde durumlarını gösterir bir zabıt-
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la mülki makamlara devri teslim olunur. Lüzumuna göre bu tatbikatta
Dâhiliye ve Millî Emniyet Teşkilatı’ndan memurlar bulundurulur.
2. Yurda gelen askerî mülteciler perakende olsun veya toplu bulunsunlar eğer doğrudan doğruya askerî birlikler tarafından görülmüş ve
tutulmuş ise miktarları ve topraklarımıza giriş yerleri o mahallin en büyük mülki amirine de bildirilir.
III. Askeri Mültecilerin İltica Şekillerine ve Hüviyetlerine Göre
Taksimi
3. Muharebe hâlinde olmayan bir ordudan firar edip hudutlarımıza
iltica edenler memleket dâhilinde kalmaları mahzurlu olmadığı takdirde bunlar serbest bırakılabilirler. Fakat umumi emniyet mülahazaları
icap ettirirse daimi gözaltına almak maksadıyla mülteci kamplarına
konulabilirler.
4. Yabancı bir devlete harp esiri düşüp de esaretten firar şeklinde hudutlarımıza iltica edenler:
A. Bunların durumu Millî Emniyet Teşkilatı’nın da yardımıyla incelenerek kaçak harp esiri olduğu anlaşılanlar 1907 Lahey
Mukavelenamesi’nin 13. maddesi mucibince memleket dışına çıkmak
üzere serbest bırakılırlar.
B. Bu suretle serbest bırakılanlar ihtiyaçlarını temin veya pasaport
muamelelerini yapmak üzere ait oldukları sefaret veya konsolosluklara
mahalli hükümet vasıtasıyla teslim edilirler.
C. Bunlardan memleketimizde kalmak isteyenler ecnebilerin
Türkiye’de ikamet ve seyahatleri hakkında 3529 sayılı kanun hükmüne göre muameleye tabi tutulmak üzere durumlarını gösterir bir zabıtla
mülki makamlara teslim olunur.
2. Mensup olduğu devletin harp hâlinde bulunduğu bir ordu tarafından yapılan askerî harekâtın tazyiki altında memleketimize iltica eden
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ordu mensupları ve bunların iltica maksadıyla beraberlerinde getirecekleri kara, deniz ve hava nakil ve harp malzemeleri ve vesaiti mecburi
şekilde gözaltına edilir.
3. Karasularımıza veya limanlarımıza gelen harp ve muavin gemileri ve mürettebatı beynelmilel usule tevkifan 24 saat zarfında karasularımızda çıkmadığı takdirde bunlar mülteci addedilerek gözaltına alınırlar.
4. Hava muhalefeti, makinelerdeki arızalar, mahrukat vesair zaruri
levazımın tükenmesi gibi hallerde ve her nevi kaza neticesinde karasularımıza ve limanlarımıza gelen deniz harp vasıtaları ve yardımcı vasıtaları ile bunların mürettebatı milletlerarası mevcut hukukî ve sıhhî usul ve
kavaide göre muameleye tabii tutulurlar. Bu şekillerde mecburi iniş yapan hava vasıtaları kayıtsız ve şartsız mecburi gözaltına tabii tutulurlar.
5. Başka bir devletin işgal ve nüfuzu altında bulunan ve halen harp
dışı olan veya hâli harpte bulunmayan bir devletin ordu mensuplarını
mülteci olarak kabul edip etmemek hususu Hariciye ve Dâhiliye Vekâletleri ve Genelkurmay Başkanlığı ile temas edilerek Millî Müdafaa
Vekâleti’nce tayin ve tespit olunur.
IV. Mülteci Muhafaza ve İkamet Mahallerinin Tespiti
2. Ahval dolayısıyla mıntıkalarına askerî mülteci gelmesi memul
ve muhtemel olan Kolordu ve Askerlik Mıntıka Komutanlıkları münasip görülen mahallerde Genelkurmay Başkanlığı’na ve Millî Müdafaa
Vekâleti’ne malumat vermek şartıyla mülteci toplama yerleri tayin ve bu
yerlerde iaşe ve ibate gibi zaruri ihtiyaçlarla inzibati, sıhhî ve bilumum
idarî hususatı tanzim ederler.
3. Bu toplanma yerlerinde yapılacak ilk tahkikat neticesinde mültecilerden daimi şekilde gözaltı edilmesi icap edeceği anlaşılanlar en kısa
bir zamanda mürettep oldukları mülteci kamplarına sevk ve sivil veya
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siyasi mülteci oldukları taayyün edenler durumlarını gösterir bir zabıtla
mülki makamata teslim olunur.
4. Usulü dairesinde memleketimize girmek vizesini haiz olanlarla
muhacir olduklarına dair vesikası olanlar hakkında tahkikat yapılmasına lüzum yoktur.
5. Her hangi bir sebeple bir haftadan fazla bu mülteci toplanma yerlerinde kalmış mülteciler hakkında alakadar makamların Millî Müdafaa Vekâleti’ne malumat vermeleri ve talimat istemeleri lazımdır.
6. Devamlı şekilde gözaltına alınacak mülteciler için memleketimizin münasip mahallerinde tesis edilecek daimi mülteci kamplarının mahalleri Genelkurmay Başkanlığı’nın ve alakadar vekâletlerin mütalaaları alınmak suretiyle Millî Müdafaa Vekâleti’nce tayin edilir.
7. Aynı yerde bulunmaları mahzurlu görülenler veya birbirine düşman olan milletler veya zümrelere mensup mültecilerin aynı mahallerdeki kamplarda veya meskenlerde yerleştirilmeleri ve icabına göre
bir kamptan diğerine nakilleri Hariciye Vekâleti ve Genelkurmay
Başkanlığı’nın noktai nazarları alındıktan sonra Millî Müdafaa Vekâleti tarafından tanzim olunur. Asayiş ve emniyet mülahazaları ile keyfiyetten Dâhiliye Vekâleti’ne bilgi verilir.
V. İş Beraberliğinin Tanzimi Şekli
7. 4104 numaralı kanunun tatbiki sırasında alakadar makam ve
vekâletler arasında iş beraberliğini temin etmek için lüzumuna göre bu
makam ve vekâletlerin mümessillerinden mürekkep bir komisyon teşkil ve
vaziyet bu komisyonda tetkik edilerek bir şekle bağlanır. Bu komisyonun
vereceği kararlar ilgili makam ve vekâletlerin tasvibi ile yürürlüğe girer.
VI. Milli Müdafaa Vekâleti’nin Vazifeleri
8. Askerî makamlara teslim edilen mültecilere ait gerek kanun ve gerekse talimatlarla tespit edilen hükümlerin tatbik ve tanzimine ve ala-
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kadar kurumlarla münasebetlerin tesisine mütedair muameleleri nakil,
iaşe, libas, ibate, tedavi, inzibat ve mezuniyet gibi bilumum idarî işlere
müteallik hususlar Millî Müdafaa Vekâleti’nce tedvir olunur.
9. Serbest mezuniyetlerle başka mahallere tedavi için vaki sevkıyattan Genelkurmay Başkanlığı’na ve Dâhiliye Vekâleti’ne bilgi verilir.
10. Mültecileri alakadar eden işlerin Millî Müdafaa Vekâleti daireleri arasında sureti tevsii ve yeni teşkil edilen Mülteci Bürosu’nun vazifelerine dair ayrı bir iş talimatı tanzim ve tatbik olunur
11. Millî Müdafaa Vekâleti’nce alınan esaslı tedbirlerle mühim tebeddüllerden Genelkurmaya bilgi verilir ve mültecilerin umumi mevcutlarını gösteren kuvve cetvelleri gönderilir.
VII. Genelkurmay Başkanlığı’nın Vazifeleri
12. 4104 numaralı kanunun tatbikatında umumi müdafaa ve emniyeti alakadar eden tedbirler aşağıdaki esaslar dâhilinde Genelkurmay’ın
noktai nazarlarına göre tanzim olunur.
A. 15559 numaralı talimat ve lahikalarından Genelkurmay’ın mütalaasına veya icrasına taalluk eden hükümlerin ifası,
B. Mülteci kampları için muhafız kuvvet teşkil edilinceye kadar
kıt’alardan kuvvet tahsisi,
C. Askerî sebeplerle veya umumi vaziyet ve müdafaa mülahazaları ile mültecilerden icap edenlerin memleketlerine iadeleri veya yurtdışı
edilmeleri ve iltica kabulleri hakkındaki prensip teşebbüslerinin ifası.
Zaruri vaziyetler üzerine bu teşebbüsün diğer vekâletler tarafından icra
edilmesine lüzum hâsıl olunca Genelkurmay’ın da noktai nazarı alınır.
Nihai prensip kararları Vekiller Heyeti’nin tasvibi ile tekâmül eder.
D. 13559 numaralı talimatta nazarı dikkate alınan muhafaza ve
inzibat tedbirlerinden maada lüzumuna göre vaziyeti şüpheli görülen
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mültecilerin gizli hal ve hareketlerinin millî emniyet murakabesine tabi
tutulması,
E. Ecnebi askerî ataşelikler tarafından doğrudan doğruya
Genelkurmay’a yapılacak müracaatlar hâlinde mültecilerin yemin verdikten sonra serbest bırakılması, mezuniyet ve tedavileri hakkında karar
ittihazı için keyfiyetin Millî Müdafaa Vekâleti’ne bildirilmesi. Bu fıkra
haricindeki hallerde 13559 numaralı talimatın 16. maddesi hükümleri
tatbik olunur.
F. Mülteciler hakkında ecnebi askerî ataşelikler tarafından vaki olacak diğer müracaatların ve şikâyetlerin tetkiki ile tahkiki için keyfiyetin
Millî Müdafaa Vekâleti’ne bildirilmesi,
VII. Mültecilerin İadesi
13. Askerî mültecilerin iadesine ait masraf ve muameleler Millî Müdafaa Vekâleti tarafından ifa olunur. İcabına göre alakadar vekâletlerin
ve Genelkurmay’ın mütalaasına müracaat ve muamele icaplarından
mezkûr makamata bilgi verilir.
14. Esasları evvelce takarrür etmiş olan iadelerin neticeleri Hariciye,
Dâhiliye Vekâletleri’ne ve Genelkurmay Başkanlığı’na Millî Müdafaa
Vekâleti tarafından bildirilir.
15. Toplu ve perakende iadelerde güzergâhta bulunan mahalli teşkilatın alakasını temin etmek için sevkıyatın takip edeceği istikamet ve
kafilelerin hangi tarihlerde ve nerelerden geçeceği Millî Müdafaa Vekâleti tarafından Dâhiliye Vekâleti’ne ve sair mülki ve askerî makamlara
bildirilir.
IX. Sıhhat ve Tedavi İşleri
16. Doğrudan doğruya ecnebi askerî ataşeler veya Hariciye Vekâleti
veya mültecinin bulunduğu mahallin bağlı olduğu makam tarafından
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Genelkurmay’a yapılacak müracaatlarda mültecilerin asker, sivil veya
kendi hastanelerinde tedavi işi veya sıhhî durumları hakkında muktezi
karar bu makamların işarı üzerine Millî Müdafaa Vekâleti tarafından
verilir.
17. Hastaneden verilen sıhhî heyet raporları Vekâlet Sıhhat İşleri dairesi tarafından incelendikten sonra onaylanır ve verilen fenni kararlar
genelkurmay Başkanlığı’na ve alakadar vekâletlere bildirilir.
18. Ani ve müstacel cerrahi müdahaleyi icap eden veya hemen herhangi bir müesseseden tedavisine tabip raporu ile lüzum görülen vakalarda Millî Müdafaa Vekâleti’ne malumat verilmekle beraber mülteciler
hastaneye sevk edilirler.
19. Mültecilerden askerî, sivil veya memleketimizde bulunan kendi
millet hastanelerinde tedavide veya kampta iken vuku bulacak ölüm vakalarında lüzum görülürse otopsi yapılır. Otopsi raporları üç nüsha olarak tanzim edilir. Bunlardan birisi mensup olduğu hükümete verilmek
üzere hariciye Vekâleti’ne, biri şahsi dosyasında saklanmak üzere Millî
Müdafaa Vekâleti’ne gönderilir. Üçüncüsü de tedavi edildiği veya otopsi
yapıldığı hastane dosyasına konulur.”
Yukarıda ayrıntılarıyla verilen söz konusu raporda da görüleceği
üzere Türkiye’nin bu mültecileri kabul etmeme veya reddetme gibi
bir düşüncesi söz konusu değildir ve elinden gelenin fazlasıyla yardımcı olmanın yollarını aramaktadır. Hazırlanan plana ve uygulamaya göre öncelikle Türkiye’ye şu veya bu şekilde gelmiş olan mültecinin sivil veya askeri mülteci olup olmadığı araştırılacaktır. Askeri personel olmakla birlikte sivil gibi davrananlar olabileceği gibi,
sivil olmasına rağmen askeri şahıs gibi davrananlarla da karşılaşmak
mümkündür. Bu noktada öncelikle eğer varsa kişinin nüfus cüzdanı ve/veya askeri kimliği sorulacaktır. Ardından askeri şahıs olduğu
kanaatine varılan kişiyle ilgili olarak öncelikle savaşan taraflardan
herhangisine mensup olmayan askerler, savaşan taraflardan birisine
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mensupken diğer tarafa esir düşen ve daha sonra kaçarak Türkiye’ye
sığınan askerler, mensubu olduğu devletin savaş halindeki bir askeri
gücünün tazyiki sonrasında iltica edenler, Türk karasuları ve limanlarına giren her türlü askeri gemilerde görevli askeri personel ve son
olarak teknik nedenler, arıza, hava muhalefeti gibi sebeplerle Türk
karasularına ve hava sahasına giren savaşan taraflardan herhangi
birisine mensup askeri personelle ilgili iltica şartları tespit edilir.
Ayrıca başka bir devletin işgali veya hükümranlığı altında bulunan
ve savaşta taraf olmayan herhangi bir ülkeden iltica eden askeri personelle ilgili olarak nasıl bir hareket tarzı izleneceği de bakanlıklar
arasında yapılan görüşmeler sonrasında Genelkurmay Başkanlığı ve
Milli Savunma Bakanlığı’na bırakılır.
Bu şartlar altında 25 Temmuz 1942 tarihi itibarıyla söz konusu
mülteci kamplarından Niğde’de 105 subay ve 2 er, Ankara’da 28
subay, 24 erbaş, 24 er, Yozgat’ta 13 subay, 3 erbaş, 120 er ve 11 askeri memur, Isparta’da 3 subay, 32 erbaş, 63 er ve 3 askeri memur,
Erdek’te 11 subay, 166 erbaş, 72 er, Sivas’ta 1 subay ve Adana’da da 7
er olmak üzere toplam 688 kişi bulunmaktadır ve bunlar 361 Fransız, 125 Rus, 107 Yunan, 31 İtalyan, 28 Amerikalı, 13 Alman, 12 Bulgar, 9 İngiliz, 1 İspanyol ve 1 Iraklı askeri personeldir. Söz konusu bu
mültecilerle ilgili olarak hazırlanan “Yurdumuza İltica Eden Yabancı
Devlet Eşhasına mahsus İsticvap Cetveli” ise aşağıdaki sorulardan
oluşmaktadır;129
“Hangi devlete mensuptur?
Ordu mensubu mudur?
Ordu mensubu olanın ismi, soyadı, babasının adı ve tohum tarihi
Doğduğu şehir
Kıt’ası
Kıt’asından hangi şartlarla ayrıldığı
129- ATASE, İkinci Dünya Savaşı Koleksiyonu, D.1, B.188–208
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Kıt’asından ayrıldıktan sonra geçen zaman zarfında vaziyeti
Ne suretle iltica ettiği
Eşkâli
Askeri bilgileri”
Haziran 1941 tarihi itibarıyla Bergama’da bulunan mülteci kampında ise 1849 Yunan mülteci bulunmaktadır.130 Bunlar arasında 17
de subay mevcuttur. Bu subaylar 1 Binbaşı, 2 Yüzbaşı, 2 Üsteğmen,
11 teğmen ve birisi jandarma subayı olmak üzere 2 Asteğmenden
oluşmaktadır. Bunlara ilaveten toplam 1832 Yunan mülteci arasında
sadece 470 tanesi sivil Yunanlardır. Geriye kalanlar arasında ise 4 kıdemsiz başçavuş, 92 kıdemsiz çavuş, 140 onbaşı, 1063 er, 6 muvazzaf
gedikli çavuş, 2 ihtiyat gedikli çavuş, 3 başçavuş muavini, 4 gedikli
çavuş, 48 ihtiyat gedikli çavuş bulunmaktadır. Mülteci kamplarındaki yabancı askeri personel sayısındaki artış özellikle Akdeniz ve
adalar bölgesinde savaşın 1941 döneminde şiddetlenmesiyle iyice
artar. Özellikle 1941 yılı başından itibaren çeşitli sebeplerle Türk
topraklarına mecburi iniş yapan İtalyan uçaklarının sayısında da
bir artış gözlemlenir. Bu şekilde gelen İtalyan askeri personeli ilk
müdahale ve tedavilerinin ardından önce Ankara’ya getirilirler ve
buradan da kalacakları kamplara sevk edilirler.131 Örneğin 13 Ocak
1941 tarihinde Antalya’nın Kemer bölgesine inen bir İtalyan savaş
uçağındaki 7 personele yardım edilir ve bu kişiler enterne edilmek
üzere Ankara’ya gönderilirler.132 12 Şubat 1941 günü bir İtalyan uçağı Fethiye’ye, 18 Mayıs 1941 tarihinde bir Alman uçağı İmroz’a, 24
Mayıs 1941 günü de bir başka Alman uçağı da Antalya’ya iner. 25
Mayıs 1941 günü Finike ve Fethiye’ye de birer İtalyan uçağı zorunlu
iniş yapar. Bu arada bir Alman savaş uçağı da Anamur’da Zindan
Alanı denilen yere düşer. Ayrıca halen kullanılmakta olan Antalya
130- BCA.030.10.55.365.18
131- Cumhuriyet, 24 Ocak 1941.
132- BCA.030.18.01.02.93.130.2
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Yat Limanı’nın hemen açığında bulunan Fransa’ya ait San Didier
isimli gemisi de İngiliz savaş uçaklarının saldırılarından kurtulamaz
ve batar. Gemideki toplam 280 kişiden 260’ı sağ olarak kurtarılır.133
Niğde’de bulunan kampta da toplam 1631 kişi barınmakta olup
bunlardan 13 tanesi subay, 1495 tanesi er, 2 tanesi kadın ve 4 tanesi
de çocuktur.134 Söz konusu bu Yunan subay, astsubay ve askerlerin
maaş, iaşe ve idareleri için masraflar 1940 yılında Türkiye tarafından karşılanmıştır ve aynı uygulamaya 1941 yılında da devam edilecektir. Ancak bu konuyla ilgili olarak elde mevcut bir hüküm veya
ne şekilde hareket edileceği konusunda bir hal tarzı söz konusu değildir. Bu da bir takım problemlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu maksatla Maliye Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalarda
ve daha sonra yapılan açıklamalarda ‘...halen mevcut tahsisat bakiyesi bağlı cetvelde yazılı rakamlara göre ihtiyacın bir aylık kısmını
dahi karşılamağa kâfi bulunmadığı gibi bu kabil yurdumuza iltica
edenlerin giyim, iaşe, ibate ihtiyaçlarının hangi esaslara göre temin
olunacağına dair mevzuatımızda bir kayıt da mevcut olmadığından
gerek bu esasların nelerden ibaret olacağının, gerek bunların ne suretle karşılanacağının…’135 denilerek bu soruna hükümet tarafından
kalıcı bir çözüm bulunması istenir. Maliye Bakanlığı bu mültecilerin
ihtiyacı olan 3000 çift kundura, 3000 takım elbise, 6000 kat çamaşır
ve 9000 çift çorap alabilmek için hükümetten para talebinde de bulunur.136 Bergama ve Niğde’de bulunan Yunan askerî personelinin
Yunanistan’da aldıkları maaşları ise Binbaşı 11.800, Yüzbaşı 8950,
Üsteğmen 7700, Teğmen 7100, Asteğmen 5540, kıdemsiz başçavuş
300, kıdemsiz çavuş 150, onbaşı 60, er 30, gedikli muvazzaf çavuş
4070, gedikli ihtiyat çavuş 3300, başçavuş muavini 3275, gedikli çavuş 2975 ve ihtiyat gedikli çavuş ise 2600 Drahmidir. Bu arada Yu133- Cumhuriyet, 8 Temmuz 1941.
134- BCA.030.18.01.02.93.130.2.
135- BCA. 030.10. 55.365.19
136- BCA. 030.10.55.365.18
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nan mülteciler tarafından beraberlerinde getirilen ve Bergama’daki
kamp sorumluları tarafından Ankara’daki levazım teçhizat ambarına gönderilerek muhafaza altına alınan bir para kasasıyla ilgili olarak
da hukukî bir problem yaşanır. Söz konusu kasayı geriye isteyen Yunanistan Askeri Ataşesi’ne ne şekilde bir tepki verileceği konusunda
tereddütler hâsıl olmuştur. Muharip yabancı ordu mensuplarından
Türkiye’ye iltica edenler hakkındaki 4104 sayılı kanunun 3. maddesi gereğince mültecilerin beraberlerinde getirdikleri askeri eşyanın
askeri yetkililerce muhafaza altına alınması ve masrafların da ilgililerden talep edilmesi gerekirken bu eşyanın ne zamana kadar muhafaza edileceği ve ne zaman iade edileceği konusunda açık hüküm bulunmaması, ayrıca Yunanistan hükümetinin de ikiye bölünmüş bir
durumda bulunması nedeniyle karar vermekte zorlanılır. Niğde’de
bulunanların iaşe, idare ve diğer masrafları belli olmamakla beraber
Bergama’da bulunanların 810 lira aylık iaşe, 270 lira aylık otel, 270
lira zaruri masraf, 14.504 lira tayinat, 904 lira mahrukat masrafları
bulunmaktadır. Bu arada Türkiye savaşın dışında olmakla beraber
savaşan ülkelere ait farklı savaş vasıtalarıyla Türk topraklarına gelen ve enterne edilen askeri personel sayısında da gözle görülür bir
artış söz konusudur. Aynı dönemde Antalya ve Fethiye’ye üç Fransız uçağı zorunlu iniş yaparken, bir Rus uçağı da Çaycuma’ya inmek
zorunda kalmıştır.137
Özelikle adalar bölgesinde savaşın şiddetini arttırmaya başlamasıyla beraber bölgede yabancı uyruklu ve kimliği belirlenemeyen
çok sayıda savaş uçağı ve savaş gemisi görülmeye başlar. Örneğin 4
Temmuz 1941 günü saat 19.45 civarında Meksika bandıralı ve asker taşımakta olan bir gemi Türkiye sahillerinden 4 mil kadar açıkta seyrederek Bodrum istikametinden Fethiye’ye yol alırken tespit
edilir.138 5 Temmuz 1941 günü ise aynı bölgede kimliği belirlemeyen
bir savaş uçağı tespit edilir ve bu uçağı bir başka uçakla Sömbeki is137- Vakit, 12 Temmuz 1941.
138- BCA.030.10.59.400.33.
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tikametinden gelip Türk karasuları üzerinden geçen üç uçak takip
eder. Aynı gün yaşanan bir başka olay ise saat 14.00 itibarıyla Leryos istikametinden gelen ve kimlikleri tespit edilemeyen iki uçağın
Eşek Adası üzerinden Mumcular istikametine geçtikleri, bir başka
uçağın da Türkbükü, Faralya, Yalıkavak üzerinden geçmesidir.
Bu arada Türkiye’ye iltica eden sivil ve askerî personelle ilgili
olarak Türkiye Kızılay Cemiyeti’nde Millî Müdafaa, Dâhiliye, Hariciye, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti tarafından gönderilen
Ordu Dairesi Reisi General İsmail Berkuk, Ankara Emniyet Müdürü Şinasi Turga, Hariciye Vekâleti Üçüncü Daire Umum Müdürü
Faik Zihni Akdur ve İskân Umum Müdürü Cevdet Akasagon’un
iştirak ettiği toplantı 14 Temmuz 1941 tarihinde Kızılay Cemiyeti
Reisi İstanbul milletvekili Ali Rana Tarhan’ın başkanlığında yapılır. Bu toplantıda Kızılay tarafından iaşe ve ibateleri düşünülmekte
olan mültecilerin yalnız muharip devletler askerlerinden Türkiye’ye
şimdiye kadar iltica etmiş ve bundan sonra iltica edecek olanlardan
ibaret bulunduğu tespit edilir. Aynı toplantıda söz konusu mültecilerin mevcudunun Bergama’da 26 subay, 1399 er, 2 kadın ve 1 çocuk,
Yozgat’ta 1 Alman subayı, Burdur’da ise Antalya’da batan Sendidye
vapurundan 265 subay ve er, İskenderun’a sığınan vapurlardan sevk
olunacak 247 subay ve er, Sivas’ta güney sınırımızdan iltica etmiş
olan sayısı belirsiz mülteci, Ankara’da 41 subay ve erden ibaret olduğu belirtilir.139 Aynı toplantıda Kızılay tarafından iaşe ve ibate sorunları çözülmeye çalışılacak bu mültecilerle ilgili bazı konuların ise
hükümete danışılarak sonuca vardırılması istenir ve karanlıkta kalan bu hususlar belirtilir ve “Bu mültecilerin ikameti için hükümet
yurdun hangi noktalarını muvafık görmektedir? Şehirler dâhilinde
mi, haricinde mi ve hangi binalarda ikametleri hükümetçe tensip
ediliyor? Milliyet itibarıyla ne yolda gruplandırılmaları matlubdur?
İnzibat işleri hangi makam tarafından temin edilecektir? Hakların139- BCA.030.10.55.365.19
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da hangi hükümler tatbik edilecektir? Dâhil ve hariç ile temasları
nasıl olacaktır? Hangi sıhhî teşkilattan istifade edeceklerdir? İbateleri, iaşeleri giydirilmeleri, harçlıkları vs. hakkında hükümetçe tayin
ve tespit edilecek sınıflar, asgari ve azami hatlar nelerden ibarettir?
Kızılay tarafından yapılacak masrafların bedeli hükümet tarafından
ödenebilmesi için Kızılay’dan istenecek tediye vesikaları nelerden
ibaret olacaktır? İbate ve iaşeleri için Kızılay’a malzeme devredilebilecek ise nerelerde, hangi nevi ve miktarda devredilebilecektir? Ellerindeki ecnebi paralarını nasıl değiştirebileceklerdir? Bir işte çalıştırılmaları caiz ise hangi şartlar dairesinde istihdam edilebilirler?”
sorularına cevap aranır.
Aynı konuyla ilgili olarak toplanan Bakanlar Kurulu da Kızılay’a
gönderdiği genelgeyle bir kısım Alman ve İtalyan uçak pilotlarının
Ankara’da bırakıldığını, söz konusu kişilerin şehir içi veya dışında ikamet edecekleri mahallerin tayini yetkisinin Millî Savunma
Bakanlığı’nda bulunduğunu, söz konusu mültecilerin milliyet ve
siyasi durumları göz önüne alınarak Millî savunma Bakanlığı tarafından gruplandırılacağını, inzibat işlerinin de aynı bakanlık tarafından yapılacağını, haklarında tatbik olunacak hükümlerin uluslar
arası usullere uygun olarak yapılacağını, hasta olan mültecilerin
bulundukları şehrin imkânlarından istifade edeceklerini bildirir.
Ayrıca mülteci kamplarında sağlık sorunlarını çözmek üzere bir revir teşkiline gidilecek, Kızılay tarafından temin edilecek revirlerde
görev yapacak doktor ve sağlık memurlarının maaşları Kızılay aracılığıyla Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Kızılay tarafından
yapılacak masraflara karşılık kendilerine toptan bir yardım yapılacaktır. Mültecilerin ellerinde bulunan yabancı paralar ise Maliye
Bakanlığı tarafından muhafaza edilecek veya Türk parası ile değiştirilecektir. Bu mültecilerin o günkü şartlar içerisinde herhangi
bir işte istihdam edilmelerine de müsaade edilmemiştir. Doktor ve
sağlık memuru haricinde istenen tercüman ise dışarıdan temin edi-
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lecek, bulunamaması hâlinde Millî Savunma Bakanlığı’na müracaat
edilecektir. Bu kamplardan istifade edenler arasında sivil Yunanlar
olduğu gibi, savaş döneminde Yunan ordusunda görev yapan Batı
Trakyalı Türkler, Yunan askerleri ve askerî personel de bulunmaktadır.140 Söz konusu mülteciler arasında Yunan üst düzey komutanlar da bulunmaktadır ve bunların barınma, iaşe ve ibate ihtiyaçları
karşılanırken Türkiye’nin güvenliği de ön planda tutulmakta ve gerekli hassasiyet gösterilmektedir.141 Trakya bölgesinde bu gelişmeler
yaşanırken farklı olaylar da meydana gelir ve kaçmaya çalışan bazı
kimseler öldürülür.142
Kamplarda bulunanlara ilk etapta 1000 takım çamaşır, 1000
çift çorap, 300 çift ayakkabı ve 700 battaniye dağıtılır.143 Uruguay
bandıralı bir gemiyle ülkemize sığınan 120 kişi için aynı yardım
İstanbul’da yapılır. İstanbul’daki aşevi aracılığıyla Trakya bölgesindeki Yunan mültecilere yapılan yemek yardımı toplamı 9435 liradır.144 Öte yandan Yunanistan’a yapılan yardımlar bunlarla da sınırlı
değildir;145 ancak Yunan mülteciler için oluşturulan kamplarda tutulan mültecilerin bir yandan ülkeden kaçmak isterken bir yandan
da kendi memleketlerine dönmek istemeleri bir takım problemleri
de yanında getirir. Problem çıkaranların başında gelenler ise Niğde
kampında bulunan Yunanlardır.146 Mültecilerle ilgili yeni düzenlemelere gidilmeye çalışılırken değişik sınır bölgelerinden mülteciler
de Türkiye’ye gelmeye devam ederler. Gelenler arasında asker ve
sivil her kesimden insanlar mevcuttur ve Türk hükümeti de bu mültecilere yapılan masrafların karşılanamayacak boyutlara ulaşması
üzerine ilgili devletlerle anlaşma yolları aramaya başlar. Bu çalış140- BA, 030.10.117.812.5.
141- BA, 030.10.73.481.12.
142- BCA. 030.10.100.649.10
143- Kızılay dergisi, Mayıs 1942, Sayı 5, Ankara
144- Kızılay dergisi, Sayı 1, (Tarih belli değildir.) Ankara
145- Cumhuriyet, İkinci Kanun (Ocak) 1942 ve Yeni Asır, 23 İlk Teşrin 1942
146- BCA.030.10.55.367.1.
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manın tamamlanmasının hemen ardından yapılan bir çalışmayla da
kanun ve nizamnamelere uygun davranmayan mültecilerin durumu
görüşülerek bir karara varılır;147
“1. Yabancı ordu mensuplarının memleketimize ilticaları ve burada
harbin sonuna kadar kalmaları bir taraftan memleketimizin emniyetini alakadar edecek ve diğer taraftan muhasım devletlerin dikkatini celp
edecek vesileler doğurabileceğinden bunların idare ve inzibat işleri üzerinde hususi bir dikkatle durmaktayım.
2. Ordu mensuplarının ilticaları sivil ilticalara ve sair muhaceretlere
nazaran daha sıkı tedbirleri iltizam ettirdiğinden kamplardaki inzibatlarının temini ve buna müteallik işlerin tanzimi ve idaresi hususunda
4104 numaralı kanunun 6. maddesine göre Türk Ordusu dâhili hizmet
kanunu tatbik olunmakta ve bunların mensup oldukları sefaretlerle münasebette bulunmaları 13559 sayılı talimatın 24. maddesi ile men edilmiş bulunmaktadır.
3. Aynı talimatın 6. maddesinin j fıkrası mucibince şahsi müracaatların kamp komutanlığının reisliğinde teşkil edilen heyete yapılması
iktiza ettiği halde bazı şahsi eşyalara ait iddia ve müracaatların usulsüz
bir şekilde sefaretleri vasıtasıyla Genelkurmay Başkanlığı’na aksettiği
görülmektedir.
4. Kanun ve talimat hükümlerinin bu sarahatlerine rağmen yine
bazı mültecilerin de izin, sıhhat ve sair ihtiyaç ve şikâyetleri için mensup
oldukları sefaretlerle temas ettikleri ve bu kabilden müracaatlar yapılmakta olduğu görülmektedir.
5. Talimat ve kanun hükümlerine aykırı teşebbüs ve aykırı hareketlerde bulunanlar hakkında aynı kanunun 7. maddesine tevfikan askerî
ceza kanununun cezai hükümleri tatbik edilmesi icap edeceğinden bu cihetin bütün mültecilere ehemmiyetle izah edilmesini ve hilafına hareket
edenler hakkında takibata tevessül olunmasını rica ederim...”
147- BCA.030.10.55.367.5.
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Her ne kadar Türkiye’de oluşturulan mülteci kamplarında kalan
sivil ve askerî mültecilerin söz konusu kurallara uymaları gerektiği bildirilmiş olsa de kurallara aykırı hareket içerisinde olanlar da
bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili en ilginç örnek izin tecavüzünde
bulunan bir Yunan mülteci subayın Türkiye’den kaçmasına yardımcı olanların İzmir’deki Yunan konsolosluk görevlileri olmasıdır.148
Aynı şekilde Niğde’de bulunan mülteci kampından kaçan ve Alman
sefarethanesine sığınan Atanasyos Mavridis isimli Rum mültecinin
ifadesi de dönüşte yine aynı yerde alınır.149Ancak kendi elçilik veya
konsolosluk görevlileri yardımıyla kaçmaya çalışanlar yalnızca Yunan mülteci subaylar değildir ve farklı uluslardan başka mülteciler
de aynı yola başvurmaktadırlar.
Türkiye’nin özellikle Ege sahilleri savaştan kaçan sivillere ve
askeri mültecilere ev sahipliği yaparken istenmeyen tatsız olaylar
da ortaya çıkar. Bunlardan en önemlisi ve ciddisi ise Milas’ta yaşananlardır. 15 Mart 1942 Pazar günü saat 12.55 sularında üç İngiliz
uçağının Leros adası yerine yanlışlıkla Milas’ı bombalamaları sonucu Milli Müdafaa Vekâleti tarafından bölgede bulunan yetkililere
“Bundan sonra enterne edilmek isteyenlere müsaade edilmeyecek,
ısrar edenlere de ateş açılacaktır.”150 şeklinde bir emir verilir ve ardından İngiltere bu durumla ilgili olarak özür diler. İngiltere’nin
Ankara Büyükelçisi Sir Huge Kuacthbull da Dışişleri Bakanlığına
çağrılarak durumla ilgili olarak görüşlerine başvurulur.151 Burada
bir açıklama yapan İngiltere Büyükelçisi ‘İngiliz uçaklarının bir
yanlışlık yaptığının görüldüğünü, şayet (bu olay) İngiliz tayyarecilerinin bir yanlışlığı neticesi vaki olmuşsa (İngiltere hükümeti)
şimdiden Türk hükümetine derin teessürlerini bildirir ve yanlışlı148- BCA. Millî Müdafaa Vekâleti Ordu Dairesi tarafından Başvekâlete gönderilen 8 Haziran 1942 tarihli ve 14381
sayılı yazı
149- BA:030.030.10.55.367.12
150- Mir’at Erdöl, a. g. e. , s. 93
151- İkdam, 17 Mart 1942.
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ğın tahakkuku akabinde bu teessüfe şayan kazadan zarar görenlerin zararlarını tazmine amade olacağını’ beyan eder.152 Daha sonra
yapılan tahkikatta üç İngiliz savaş uçağı tarafından Milas’a toplam
15 bomba atıldığı ve makineli tüfekle de ateş açıldığı anlaşılır.153
İngiltere’nin bu açıklamasının ardından Milas bombardımanı sonrasında uğranılan maddi ve manevi zararın tazmin için yıkılan ve
hasara uğrayan 25 bina için 12.650, bozulan su tesisatı için 2700, bozulan elektrik tesisatı için 2200, menkul zararlar için 3000, ovadaki
tarlalara verilen zararlar için 50 Sterlin olmak üzere 20.600 Sterlin
tazminat istenilmesine karar verilir. Türk Dışişleri Bakanlığı ayrıca
İngiltere hükümetinden bu bombardıman sırasında hayatını kaybeden Bekçi Durmuş isimli şahısın ailesine de 1500 Sterlin tazminat
ödenmesini kararlaştırır. Yunanistan’dan çeşitli yollar kullanmak
suretiyle kaçan ve Türkiye’ye sığınan çoğunluğu Yunan mültecilerle ilgili olarak da hükümet toplanarak yeni kararlar almaya başlar.
Bu arada İngiltere tarafından İkinci Dünya Savaşı sırasında kullanılmak üzere 1943 yılında Milas’ta bir askeri havaalanı yapılmasına
karar verilir; ancak 3.000 dönüm üzerine yapılan bu havaalanı daha
sonra hiç kullanılmaz.154
Milas’ın bombalanması sonrasında da Ege adalarından Yunan
mültecilerin Anadolu kıyılarına kaçışları devam eder. Aynı günlerde Türkiye’nin başını ağrıtan ve uluslararası bir probleme neden
bir başka olay daha yaşanır ve Suriye’nin kuzeyinden havalanarak
Karadeniz’de bir operasyona katılan dört Amerikan savaş uçağı
Romanya’daki petrol istasyonlarını tahrip ettikten sonra dönüş yoluna girdiklerinde Türk hava sahasını da ihlal ederler ve Ankara ve
Arifiye’ye mecburi iniş yaparlar.155 Amerikan Boston Radyosu ise
152- Ulus, 19 Mart 1942.
153- Ulus, 17 Mart 1942.
154- Bayram Akça, “İkinci Dünya Savaşı’nda Muğla”, Askeri Tarih Bülteni, Genelkurmay ATASE Başkanlığı, Yıl 25,
Sayı 49, Ağustos 2000, Ankara, s.157-158.
155- İkdam, 16 Haziran 1942.

618 Doç. Dr. Ulvi Keser
bu uçakların son derece modern bombardıman uçakları olduğunu
ve Türk ordusunun da çok işine yarayacağı yönünde bir yayın yapar.156 Öte yandan Amerikan basınının Türkiye’ye zorunlu iniş yapan uçakların personeline gösterilen ‘iyi kabulden pek mütehassıs
oldukları’ belirtilir.157 Almanya tarafından Türkiye’nin tarafsızlığını yitirdiği yönünde yapılan bir açıklamanın ardından ortam gerilirken uçakların da Romanya’da planlanan hedefleri vuramadıkları
bildirilir.158
Öte yandan 1 Ağustos 1943 günü İzmir’in Torbalı ilçesinin Pancar köyüne de İngiliz savaş uçaklarından kaçan bir Alman savaş
uçağı iner.159 Ayrıca Gaziemir’e, ayrıca Antalya’nın Çengeldere köyünde denize birer Amerikan savaş uçağı inerken Çorlu havaalanına
da dört Amerikan uçağı iner.160 Hemen bir gün sonra da Afyon’un
Çardak köyü civarına Romanya’daki bombardımandan dönen sekiz
Amerikan savaş uçağının mecburi iniş yaptıkları bildirilir. Bu uçaklardaki 86 mürettebattan biri ölürken dördü ağır yaralı, dokuzu da
hafif yaralı durumdadır. Aynı günlerde Oniki adadan Marmaris ve
Köyceğiz bölgelerine mülteci akını da devam etmektedir ve birkaç
gün içerisinde 64 İtalyan erbaş, 208 İtalyan askeri ve 428 de sivil
mülteci Anadolu sahillerine çıkmayı başarırlar.161 Askeri personel
Muğla’daki askeri kampa sevk edilirken sivil mülteciler ise Marmaris ve Köyceğiz’de kalmaya devam ederler. Bu arada 3 Ağustos 1943
günü aynı şekilde Romanya’da Ploesti bölgesindeki yakıt depolarını havaya uçuran 150’den fazla Amerikan Liberator bombardıman
156- İkdam, 19 Haziran 1942.
157- Ulus, 16 Haziran 1942.
158- İkdam, 19 ve 22 Haziran 1942.
159- Torbalı’dan demiryolu takip edilerek İzmir yönüne gidildiğince önce Kuşçuburun’a ulaşılır. İzmir-Aydın
karayolu üzerinde önce kuzeybatı ve ardından da batı istikametinde gidildiğinde Kuşçuburun tren istasyonu ortaya
çıkar. Hemen ardından da pancar tren istasyonu söz konusudur. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Romanya ve
Yunanistan’ın Alasonya bölgelerinden göç etmiş olanların yaşadığı bölge halk arasında Payas olarak da adlandırılır.
Ayrıntılı bilgi için bkz. http://kentvedemiryolu.com/icerik.php?id. Ayrıca bkz. BCA.030.10.59.401.14.
160- BCA.030.10.59.401.14.
161- Cumhuriyet, 18 Eylül 1943.
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uçaklarından 20 kadarı bölgede düşürülürken 3 tanesi İzmir yakınlarında mecburi iniş yapmak zorunda kalır ve personeli de derhal
enterne edilerek mültecilerin bulunduğu kamplara gönderilir.162 Öte
yandan Amerikan B–24 tipi Hadley’s Harem isimli bir savaş uçağı da Romanya üzerindeki görevini tamamladıktan sonra Kıbrıs’a
dönmek üzere harekete geçer ve Ege Denizi üzerinde kimliği belirlenemeyen uçaklar tarafından vurulunca Manavgat’ta denizden 200
metre açıkta Dilum adı verilen noktada denize düşer.163 1943 yılında
yaşanan bir başka sınır ihlali ise bir Alman uçağı tarafından yapılır ve Ekim 1943 döneminde İngiliz savaş uçaklarından kaçan bir
Alman uçağı Karaman’ın Ermenek ilçesi üzerine gelir ve “…büyük
bir gürültü ile Ermenek bağlarının alt kısımlarında olan, şimdiki Yarase
Köprüsü yakınındaki bir tarlaya”164 düşer.
Bu günlerde Türkiye’ye sığınan bir başka kişi ise Harold Fesler
Marting isimli 32 yaşında Amerikalı bir pilottur. Tobruk yakınlarında uçarken uçaksavar atışıyla inmek zorunda kalan ve daha sonra
Atina’ya götürülen söz konusu pilot buradan kaçarak Türkiye’ye sığınır165 ve daha sonra Kızılay tarafından ülkesine gönderilir. Mart
1944 tarihinin hemen başında Anadolu topraklarına giren bir başka yabancı uçak ise İngilizlere aittir ve Osmaniye’nin Mamure İstasyonu güneyinde Karagedik denilen bölge yakınlarında düşerek
parçalanmıştır.166 Aynı şekilde 17 Nisan 1944 Pazartesi günü saat
23.05 sularında İstanbul semalarında fark edilen kimliği belirsiz bir
başka savaş uçağı da Rumeli Kavağı ve Anadolu Kavağı üzerinde bir
kaç tur attıktan sonra aşağıya bomba bırakmaya başlar ve Sütlüce
ile Yuşa Tepesi arasında kalan bölgede panik, yangın ve hasara yol
162- The Montreal Gazette, 4 Ağustos 1943.
163- BCA.030.10.59.402.14.
164- Uçaktan paraşütle atlayan iki Alman ise daha sonra kurtarılamayarak hayatlarını kaybeder. Düşen uçağı
karıştırmak isteyen ve Ermenek’te bugün Çolak Emin olarak bilinen kişi ise bir el bombasının patlaması sonucu
kolunu kaybeder. http://nacisozen.blogspot.com/2007_08_01_archive.html.
165- Ottawa Citizen, 28 Temmuz 1943.
166- Cumhuriyet, 5 Mart 1944.

620 Doç. Dr. Ulvi Keser
açar.167 5 Mayıs 1944 günü saat 19.05 civarında Boğaz üzerinde fark
edilen bir savaş uçağı uçaksavar bataryaları tarafından açılan ateş
sonucunda Yeşilköy civarında inmeye mecbur olur.168 Hemen ardından inmeye mecbur edilen bir başka savaş uçağı ise Amerikalılara
aittir ve uçağın 6 kişilik mürettebatı uçaktan çıkar çıkmaz gözaltına
alınmıştır.169 Çeşitli vasıtalarla savaşın devam ettiği dönemde özellikle Ege Denizi’nde bulunan adalardan Türkiye’ye sığınan mültecilerin tekrar ülkelerine veya arzu ettikleri başka bir ülkeye gönderilme faaliyetleri de 1 Mart 1943 günü itibarıyla sona erer. Mayıs 1941
- Mart 1943 döneminde Yunan adalarından Ege sahillerine eldeki
kayıtlara göre toplam 22.909 Yunan mülteci gelir.170 Mayıs 1941’den
1 Mart 1943 tarihine kadar başta Sisam, Leros ve İstanköy olmak
üzere Yunan adalarından gelenlerin sayısı 22.909 olmakla beraber
bu sayı 1944 yılına gelindiğinde neredeyse 40.000 civarındadır ve
bu şartlar altında Ege adalarında yaşayanların sayısı adaları terk
edenlerden çok daha az olacak şekilde yaklaşık 30.000’dir.171 Bu arada İstanbul kıyılarına kadar gelen bir davetsiz misafir de söz konusudur ve Kuruçeşme önlerine kadar gelen ve hangi ülkeye ait olduğu
tespit edilemeyen bir deniz mayını burada infilak eder ve iki mavnanın tamamen batmasına ve pek çok işyeri ve evin de hasar görmesine
neden olur.172 Öte yandan Yozgat ve Çorum’daki kamplarda enterne edilmiş durumda bulunan ve farklı şekillerde Türkiye’ye gelmiş
bulunan Alman askeri personelinin de gözaltına alınmaları veya
kamplarda tutulmaları konusundaki sebeplerin ortadan kalktığı
düşüncesiyle serbest bırakılmaları ve memleketlerine gönderilmeleri gündeme gelir.173 Sayıları 600 civarında olan Almanlar arasında
167- Cumhuriyet, 22 Nisan 1944.
168- Cumhuriyet, 6 Mayıs 1944.
169- Cumhuriyet, 9 Haziran 1944.
170- BCA.030.10.124.882.4
171- Cumhuriyet, 31 Ağustos 1944.
172- Cumhuriyet, 5 Ocak 1945.
173- Cumhuriyet, 15 Aralık 1945.
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bankacılar ve özel okullarda görev yapan Alman vatandaşlığına geçmiş Avusturyalılar da bulunmaktadır. İçişleri Bakanlığı tarafından
hakkında serbest bırakılması konusunda şerh konulmamış olanlar
bu kararın alınmasının hemen ardından ülkelerine gönderilmeye
başlanırlar.174 Bu arada Alman askeri yetkililerin iddialarına göre
Sömbeki ve Rodos adaları arasında Alman gemilerine saldıran bir
İngiliz savaş gemisi de takipten kurtulmak amacıyla Türk karasularına girmiş ve gözden kaybolmuştur; ancak bu geminin kimliği
konusunda bilgi elde edinilemez.175

1- Türkiye’ye Yönelik Savaş İhlalleri, Sivil ve Askeri
Mülteciler
10 Mayıs 1940 tarihinde Sivas’tan gelen Binbaşı Yung isimli bir
Fransız subayının komutasındaki Fransız uçağı motorlarında meydana gelen arıza nedeniyle Söke’nin 7 kilometre güneyinde iniş yapmak zorunda kalır.176 2 Ekim 1940 gecesi Seferihisar-Doğanbey’in
Gerenalanı bölgesinde kıyıya yakın seyrettiği tespit edilen bir motorla kısa süreli bir çatışma yaşanır ve motor Sisam istikametine
doğru kaçar.177 Savaşın değişik safhalarında savaşma yeteneklerini kaybetmiş, arızalanmış, cephanesiz kalmış veya can derdine
düşmüş pek çok yabancı uçak, askerî gemi ve askerî personel de
Türkiye’ye sığınmaya çalışırlar. 15 Ekim 1940 tarihinde İstanbul’a
gelen Bessarabia isimli gemide ise Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden
kaçarak Romanya’ya gelen ve buradan da Türkiye’ye sığınan toplam
70 İngiliz mülteci bulunmaktadır.178 18 Temmuz 1941 günü Dışişleri Bakanlığı’na gelen Fransız Maslahatgüzarı, İskenderun Limanı’na
sığınan gemilerin bir fırtına hâlinde batma tehlikesiyle karşı karşıya
174- Cumhuriyet, 19 Aralık 1945.
175- Cumhuriyet, 12 Mart 1945.
176- BCA.030.10.265.789.3
177- BCA.030.10.51.332.11
178- The New York Times, 16 Ekim 1940.
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bulunduğunu belirterek bu gemilerin acilen daha güvenli bir limana
alınmalarını ister. Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Numan Menemencioğlu başkanlığında yapılan incelemelerde gemilerin Fransızların tazminat talebine fırsat vermeyecek şekilde ve iki parti hâlinde
Marmaris’e gönderilmelerinin uygun olacağı tespit edilir. Bunun
üzerine Yumurtalık Limanı’na getirilen ve burada enterne edilen
10.000 tonluk akaryakıt tankeri dâhil 11 Fransız savaş gemisinin
Erdek’e getirilmesiyle ilgili olarak gemilere refakat etmek üzere Hızır Reis ve Sus isimli askeri gemiler görevlendirilir.179 Bu arada Fransız Millî Bayramı olması nedeniyle Fransız gemilerindeki personele
İskenderun’daki Fransız mezarlığını ziyaret etme müsaadesi verilir
ve Fransız personel tarafından mezarlığa çelenk bırakılır. Söz konusu gemiler 10 Ağustos 1941 günü sabahı Çanakkale Boğazı’ndan
geçerek bölgeye intikal edeceklerdir.180 Aynı dönemde Suriye’de
yaşananlar nedeniyle Suriyeli ve Lübnanlı aileler de başta Antakya,
İskenderun, Reyhan ve Soğukoluk olmak üzere Türkiye sınırından girerek ellerinde pasaportlarıyla en yakın yerleşim merkezine
sığınırlar.181 Savaş dolayısıyla özellikle Yunan adalarından kaçarak
Türkiye’ye sığınanlar sadece Yunan mültecilerle sınırlı kalmayacaktır. Çeşitli nedenlerle savaş dışında kalan harp gemileri, arızalanan
veya vurularak zorunlu iniş yapmak zorunda kalan savaş uçakları,
yakıtının bitmesi veya yara alması üzerine Türk limanlarına sığınan
gemiler olduğu gibi savaştan kaçan İtalyan, Alman ve Yunan, Fransız askerî personeli de Türkiye topraklarına sığınmaya çalışırlar.
Bu mülteci sorunuyla en çok karşı karşıya gelen bölgeler ise Çeşme,
Karaburun, Kuşadası, Dikili, Kaş, Kadırga, Güllük, Söke, Antalya,
Aydın, Fethiye bölgeleridir. Ayrıca Trakya’da özellikle İstanbul, güneyde de Antakya civarında aynı problemle karşılaşılır.
179- Cumhuriyet, 11 Temmuz 1941.
180- Şemsi Tarın, “İkinci Dünya Savaşı Hatıraları”, Türk Subaylarının İkinci Dünya Savaşı Hatıraları, Genelkurmay
Başkanlığı, Ankara, 1999, s.15
181- Cumhuriyet, 11 Temmuz 1941.
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Öte yandan 26 Mayıs 1941 tarihinde Liman Reisliği’ne müracaat
eden kişiler ise Allahkerim isimli balıkçı kayığı ile Rodos adasına
giderek İtalyan uyruğunda bulunan 3 Türk’ü Türkiye’ye getirmek
üzere müsaade ister.182 4 Temmuz 1941 günü Meksika bandıralı ve
asker yüklü bir vapur Bodrum’un 4 mil kadar açığından Fethiye
yönüne doğru geçer. Aynı gün Eşek adası üzerinde 2, Leros adası
istikametinden gelen ve Türkbükü istikametine uçan 1 uçak daha
tespit edilir.183 Bu arada Zaman zaman askerî personel veya askerî
personel olduğunu iddia eden kişiler de Yunanistan’dan kaçmaya
çalışmaktadırlar;184
“15 Temmuz 1941 günü saat 21.00’de İmroz’un Burgus Limanı’na
2 tonilatoluk bir yelkenli ile Selanik’ten geldiklerini, subay ve er olduklarını ifade eden 7 sivilin askerî ve mülki makamlar tarafından geri çevrildiği İmroz Liman Reisliği’nin işarın atfen İzmir Mıntıka Liman Reisliği
tarafından bildirilmiş olduğunu saygılarımla arz ederim.”
22 Temmuz 1941 günü saat 08.30 civarında ise Marmaris’e bağlı
Damlacık Koyu’nun 400 metre kadar yakınına gelen kimliği belirsiz bir denizaltı Bozukkale’de kendisini gözetleyen gümrük muhafaza erlerine ateş açar.185 23 Temmuz 1941 tarihinde İmroz adasının Kömürburnu mevkiine Aynaroz’dan bir sandalla iltica eden 3
İngiliz askeri üzerinde tedavüle konulmayan paralar bulunur. Bu
paralara el konulurken sandal da geri gönderilir.186 8 Eylül 1941
tarihinde İmroz adasından Seyhan Burnu’na çıkan 12 İngiliz askeri ise Çanakkale’ye gönderilir.187 11 Eylül 1941 tarihinde 10 savaş
gemisinin Rodos’u bombalaması sonrasında 3 İtalyan hücumbotu

182- BCA.030.10.169.174.14
183- BCA.030.10.59.400.33
184- BCA.030.10.55.365.21.
185- BCA.030.10.62.419.3
186- BCA.030. 10.55.365.22
187- BCA.030.10.55.366.38
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Marmaris’in Kadırga limanına sığınır.188 Ayrıca 15 Eylül 1941 günü
Dikili’ye iltica eden 7 Yunan ile Aynaros bölgesinde İmroz’a iltica
eden 6 İngiliz askeri Çanakkale’ye gönderilir.189 Bu arada Türk hükümeti tarafından alınan bir başka kararla da Türkiye’ye iltica etmiş
yabancı mültecilerle ilgili olarak yapılacak yardımlar konusunda
başka iyileştirmelere gidilir. Buna göre maddi durumu Türkiye’de
yaşamaya müsait olmayan mültecilere devlet mali yardım yapacak,
ayrıca iskân edilecekleri yeni yerlerine gönderildiklerinde bu mültecilerin barınma ve karınlarının doyurulması konusunda da ilave
tedbirler alınacaktır. Bu yardım faaliyetleri yabancı mültecilerin
yanında yurtdışından gelmiş Türk asıllı mülteciler için de geçerlidir.190 2 Kasım 1941 günü bir Yunan balıkçı teknesiyle İmroz’un
Hırsız Limanı bölgesine gelen 5 İngiliz askeri Saadet vapuruyla
Çanakkale’ye sevk edilirken191 7 Kasım 1941 günü Aynaroz’dan
İmroz’a gelen 7 İngiliz askeri de Kömürburnu’nun Avlaka bölgesinde sahile çıkar.192 Bütün bunlar yaşanırken Türk hükümeti ise ayrıca aldığı bir kararla muharip devletler üyesi olan ve savaş nedeniyle
ülkesinden kaçarak Türkiye’ye gelenlere iskân, iaşe ve ibate yardımı
yapılacağını açıklar.193
Diğer taraftan Türkiye’de yıllık olağan genel kurulunu yapan Kızılay ise Alman-Yunan harbi sırasında yurdumuza sığınan ve yerleştirilenlere 1.000 takım çamaşır, 1.000 çift çorap, 500 çift ayakkabı,
700 battaniye vermiştir. Ayrıca Uruguay bandıralı bir gemiyle memleketimize sığınan 120 kişiye de Kızılay İstanbul şubesince yardım
edilmiştir. Ayrıca İngiliz, Fransız, Polonyalı, Belçikalı, Norveçli
ve Bulgar esirlere 13.692 yiyecek, giyecek ve yardım paketi gönde188- BCA.030.10.55.367.24
189- BCA.030.10.55.366.39.
190- Cumhuriyet, 27 Haziran 1943.
191- BCA. 030. 10.55.366.55
192- BCA. 030.10.55.366.56
193- İkdam, 23 Ocak 1942
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rilmiştir. Memleketleri işgal altında olduğu için Fransa’ya sığınan
kadın ve çocuklara dağıtılmak üzere 9.632 lira harcanarak 7.000
kilo fındık içi, 15.000 kilo üzüm gönderilir. Yunan Kızılhaç’ına ise
44.578 lira karşılığı olan 10.000 tetanos, 1.000 kangren serumu,
10.000 kilo gazlı bez, 1.000 kilo pamuk, 3.000 metrekare gazlı bez,
3.000 battaniye, 6 hasta otomobili yollanır. Ayrıca Londra’daki Kızılhaç yetkililerine de gönüllü kadın müdafaa teşkilatı için 300 kilo
salep, 1.000 İngiliz Lirası, Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya’dan
gelen 1.574 göçmene verilen 73.762 öğün yemek ve pulluklar bu yardımdan ayrıdır.’ açıklamasını yapar.194
Öte yandan Türk hükümeti tarafından yapılan açıklamada ordu
mensubu olup da Türkiye’ye iltica edenler hakkındaki kanunun 4.
maddesinin değiştirilmesine dair layiha meclis alt komisyonlarında kabul edilmiştir. Buna göre gözaltı edilen subay ve askerî memurlarla erlerin iaşe ve libasları ve kendilerine yapılacak yardım
hakkında mensup oldukları hükümetlerle mukavele akdine Türk
hükümeti yetkilidir. Mukavele yapılmadığı takdirde bu hususta yapılacak masraflar ve nakdi yardımlar hükümetçe tasdik olunur ve bu
masraflarla kanunun 1. maddesinin iltizam eylediği diğer masraflar
Millî Müdafaa Vekâleti kara, hava ve deniz kısımları bütçelerinde
açılacak hususi bir fasla konmuş tahsisattan ödenir.195 İstanbul’da
Zapyon Rum Kız Lisesi Müdürü Fani Yorgiyadu da Hariciye Vekâletine gönderdiği bir yazıyla Yunanistan’da bulunan Türk vatandaşlarından annesi Eleni Minadopulo ile 6 yaşındaki kızı Evdokiya
Yorgiyadu’nun Dumlupınar gemisiyle İstanbul’a getirilmesini talep
eder.196 27 Nisan 1943 günü de Bodrum civarında bir İngiliz savaş
uçağı denize düşer.197
194- Ulus, 30 Nisan 1942.
195- Cumhuriyet, 6 Şubat 1943.
196- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Hariciye Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine
gönderilen 18 Temmuz 1942 tarih ve 30804/838 (14459) sayılı yazı.
197- BCA.030.10.59.402.7
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8 Eylül 1943 tarihinde Mussolini’nin devrilmesi ve İtalya’da
yeni bir idarenin başlamasının ardından ülkenin kayıtsız şartsız
Müttefiklere teslim olmasının ardından Yunanistan’da ve adalarda
bulunan İtalyan askerleri için de yeni bir dönem başlar. Ateşkesin
duyulmasının hemen ardından örneğin 10 Eylül 1943 sabahı tam
anlamıyla bitmek tükenmek bilmeyen bir pazaryerine dönüşür ve
İtalyan askerleri silahtan arınınca artık üstlerine ve askeri disiplin kurallarına da bağlı kalmayacakları düşüncesiyle silahlarını,
el bombalarını ve diğer bütün donanımlarını satmaya başlarlar.198
Böylece başta subaylar olmak üzere herkes silahından elindeki yiyeceklere varıncaya kadar her şeylerini Yunanlara satmaya başlarlar.
Her ne kadar İtalyan ateşkesinin “an meselesi”199 olduğu General
Löhr tarafından daha bir ay öncesinden öngörülmüş ve İtalyanların
tesliminden önce bütün Yunanistan’ın askeri kontrolünün tamamıyla Almanlar tarafından devralınması yönünde hazırlıklar yapılsa da200 ortaya çıkan bu durum Almanların hiç de hoşuna gitmez.
Almanlar İtalyanlardan ya kendileriyle birlikte savaşa devam etmelerini ya da silahlarını teslim ederek ülke dışına çıkmalarını ister. Bu
durum İtalyan askerleri tarafından farklı şekillerde yorumlanır ve
kimi birlikler silahlarını teslim ederek savaştan çekilirken özellikle
adalarda Rodos’ta da olduğu üzere201 bunu reddeden ve Almanlarla
savaşa başlayan İtalyan birlikleri de ortaya çıkmaya başlar. Adalarda
da küçük Yunan direniş birliklerini silahlandırmaya başlayan İtalyanlar böylece Almanlar açısından tam bir baş ağrısı olacaklardır.
Adalarda İtalyanların Müttefiklerle anlaştığı yönünde alınan haberlerin ardında buralarda yaşayan insanlar sokaklara dökülüp sevinç
gösterilerinde bulunurken bir yandan da kurtulacakları günü beklemeye başlamışlardır. İşte bu şartlar içerisinde adalarda bulunan ve
198- Mark Mazower, a.g.e., s. 148.
199- Mark Mazower, a.g.e., s. 148.
200- The Cyprus Gazette, 8 Ekim 1948.
201- Mark Mazower, a.g.e., s. 149.
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çatışmalara giren İtalyan askerleri de tıpkı Yunan vatandaşları gibi
adaları terk ederek Türk sahillerine çıkmaya ve iltica etmeye başlar.
Bu durum özellikle 10 Eylül 1943 tarihinden itibaren hız kazanacak
ve 24 Eylül 1943 gününe kadar devam edecektir.202 8-16 Eylül 1943
döneminde Kos, Leros, Samos, Kalimnos gibi adalarda müttefikler
Yunan direniş güçleri ve İtalyan askerlerinin yardımlarıyla 203 duruma hâkim olmaya çalışmaktadır; ancak 16 Kasım 1943 itibarıyla
adalarda İngiltere’nin bütün planları suya düşecektir.204
Yukarıda aktarılan şartlar altında 10 Eylül 1943 günü Kaş’ın Zeytintepe Gümrük Muhafaza Komutanlığı vasıtasıyla iltica eden adalardan kaçmış 510 İtalyan askeri yakalanır.205 Aynı gün saat 10.00
sularında 2517 numaralı bir İngiliz hücumbotu da Meis adasına gelerek adaya İngiliz bayrağı çeker. Kaş’a ayrıca silahsız 2 İtalyan teknesinde 13 İtalyan askeri gelir.206 11 Eylül 1943 günü Rodos’tan kaçarak Kadırga sahillerine gelen İtalyanlara ait 10 gemi ve 345 İtalyan
Marmaris limanına getirilir.207 11 Eylül 1943 günü Marmaris’e gelen
bu gemilerden 8 tonluk Fania’ya ise mültecilerin nakil işlemlerinde
kullanılmak üzere alıkonulur. Söz konusu gün itibarıyla Muğla ve
Antalya civarına çıkan mültecilerin sayısının 1000’i aşkın, teknelerin sayısının da 30 olduğu bildirilir. Aynı gün Kaş’ın Kalkan nahiyesine 11 kişilik mürettebatıyla Kızılhaç işareti taşıyan bir İtalyan
gemisi iltica eder. 12 Eylül 1943 günü İtalyan bandıralı bir gemiyle
26 İtalyan askeri ve İtalyan uyruklu 20 Rum da Kadırga’da sahile
çıkar. Aynı gün saat 22.00 sularında Kabaağaç bölgesine yaklaşan
202- Isparta Tefenni’de bulunan kamplarda tutulan söz konusu bu İtalyan askerleriyle ilgili olarak “…İtalyan
mültecilerin Almanların elinde esir iken kaçmak suretiyle yurdumuza iltica ettikleri veya kazazede oldukları yapılan
incelemeler neticesinde sabit olduğundan devletlerarası hukuk kaidelerine göre” denilerek 20 Şubat 1943- 21 Mart
1944 döneminde İtalyan askerlerinden 10’u Kuzey İtalya’ya, geriye kalanların ise tamamı Suriye’ye olmak üzere
sınır dışı edilir. BCA.030.10.55.367.36 ve BCA.030.10.55.368.11.
203- The London Gazette, 8 Ekim 1948.
204- A.g.g., 8 Ekim 1948.
205- BCA.030.10.55.367.23
206- BCA.030.10.55.367.24
207- BCA.030.10.55.367.25
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bir motorla 33 İtalyan da iltica ettiklerini bildirirler ve Marmaris’e
getirilirler.208
Asker ve sivil mültecilerin şehir merkezlerinden uzakta ve özellikle de Muğla’nın mesken bölgelerinin dışındaki sahillerine çıkmaları
üzerine bunların kaza merkezlerine nakledilmesi konusunda problemle karşılaşılır. Bunların derhal kaza merkezlerine getirilerek “tahtı emniyete” alınmaları konusunda Muğla Emniyet Müdürlüğü’nün
en büyük şikâyeti yeterli sayıda aracının olmamasıdır. Bu konuyla
ilgili olarak Bakanlar Kurulu’nca 7 Ekim 1943 tarihinde bir onay
yazısı da yayımlanır;209 ancak İtalyan Büyükelçiliği’nin Türk Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla söz konusu 9 motoru geri istemesi üzerine
Muğla Valiliği yaptığı açıklamada “esasen bu motora artık ihtiyaç
duyulmadığı, ayrıca Fania isimli motorun silindirinin çatlak olması
nedeniyle kullanılmaz bir halde olduğu” bildirilir.210 Oniki adadan
Marmaris ve Köyceğiz bölgelerine mülteci akını da devam etmektedir ve birkaç gün içerisinde 272 İtalyan askeri yanında 428 de sivil
mülteci Marmaris ve Köyceğiz’e çıkar.211 Bu şekilde Türkiye’ye sığınan askeri personel Muğla’daki askeri kampa sevk edilirken sivil
mülteciler ise Marmaris ve Köyceğiz’de kalmaya devam eder.
Amerikan basın-yayın organlarında İstanköy, Leros ve Sisam
adalarının alındığı konusunda daha önce verilen haberler de bu arada askeri yetkililer tarafından teyit edilir. Sisam’daki Roma Bankası
müdürü ve ailesi ile adada bulunan bir İtalyan çavuş da buldukları
bir sandalla Anadolu sahillerine çıkanlar arasındadır. Bu insanlar
da önce Kuşadası’nda tutulduktan sonra Söke’deki mülteci kampına gönderilirler.212 Bu arada Muğla’daki kampta bulunan 79 İtalyan
208- BCA.030.10.55.367.26
209- BCA.030.18.01.02.103.76.4
210- BCA. 7 Ekim 1943 tarih ve 2–20759 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Başbakanlıktan gönderilen 5 Mart 1948
tarih ve 77–648 sayılı yazısı.
211- Cumhuriyet, 18 Eylül 1943.
212- Cumhuriyet, 23 Eylül 1943.
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subay ile 300 askerden oluşan askeri bir grup da buradan alınarak
bir gece geçirecekleri Aydın’daki kampa nakledilirler ve buradan da farklı askeri kamplara gönderilirler.213 Aynı gün içerisinde
Kıbrıs’tan gelmekte olan bir Yunan teknesi de Rodos açıklarında
üzerinde 12 İtalyan’ın bulunduğu bir salla karşılaşır ve kazazedeleri
alarak Kuşadası’na getirir.214 Rodos’tan bulabildikleri deniz araçlarıyla Kuşadası’na gelmeyi başarabilmiş olan Rumlar burada gerekli sağlık taramasından geçirilip karınları da doyurulduktan sonra
istekleri üzerine Kıbrıs’a gönderilirken İtalyan uyruklu Türkler
ise Türkiye’nin istedikleri herhangi bir yerine nakledilir ve geriye
kalan İtalyanlar ise Söke’ye gönderilmeye başlanır. Aynı günlerde
Bodrum’da iki ve Marmaris’te bir olmak üzere toplam 3 İngiliz savaş
gemisi düşer.215 Bodrum’un Hüseyinburnu bölgesinde ise bir İngiliz
gemisi karaya oturmuş durumda yardım beklemektedir.216 Aynı şekilde Bodrum’un Gümüşbükü bölgesinde de adalardan kaçan bir İngiliz savaş gemisi karaya oturmuş durumdadır.217 Alman saldırıları
sonrasında ağır yara aldığı tespit edilen savaş gemisinin bordasında
büyük bir delik vardır ve güvertesindeki top ve makineli tüfekleri de
aldığı darbeler sonrasında tahrip olmuş durumdadır. Bodrumlular
ise bölgeye gelen bütün mültecilere olduğu gibi bu gemiden karaya
çıkanlara da Türk konukseverliğini göstermekte tereddüt etmezler
ve Bodrumlu Numan Ağa’nın ifadesiyle “…Onlara en iyi evlerimizi
verdik. Elbette vereceğiz, çünkü bunlar konuk. Biz oldum olası konuğa ilgi gösteririz. Sonra savaşçı. Savaşçıları da severiz. Kanımızda
vardır…”218 derler. Son iki gün içerisinde Bodrum kıyılarına gelen
mültecilerin sayısı 175 olarak açıklanır. Ayrıca Yunan Kızılhaç’ının
isteği üzerine Dimetoka’da Kızılhaç tarafından kurulacak seyyar
213- Cumhuriyet, 18 Eylül 1943.
214- A.g.g., 23 Eylül 1943.
215- Cumhuriyet, 29 Eylül 1943.
216- Cumhuriyet, 13 Kasım 1943.
217- Cahit Kayra, a.g.e., s. 70.
218- Cahit Kayra, a.g.e., s. 70.
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hastaneye derhal 100 karyola ve yatak takımı hazırlanır ve bu malzemeler Yunan sınırında kendilerine teslim edilir.219 Daha sonra bunlara verem pavyonları için gönderilen 100 yatak daha eklenecektir.220
Alman saldırıları üzerine İstanköy’de bulunan İtalyan askerlerinin
Bodrum’a kaçışları da devam etmektedir. Gördükleri misafirperverlik ve yakınlıktan dolayı son derece müteessir olan İtalyan askerleri
ve subayları Bodrum’da bulundukları sürece Türkiye’ye olan şükran
borçlarını ifade etmekten kendilerini alamazlar.221 Hemen bir gün
sonra gerçekleşen askeri harekât neticesinde Alman askerleri Söbeki
adasını işgal ederlerken adadaki İngiliz askerleri Meis adasına çekilirler ve 1.000 tonluk bir İtalyan askeri gemisi de Küllük limanına
iltica eder.222 Öte yandan Akdeniz’de bir torpile çarparak ağır hasara uğrayan bir İtalyan gemisindeki 60 kişi de derhal yerlerinden
alınarak İzmir’deki hastaneye yerleştirilirler. Ayrıca aynı günlerde
bir Amerikan savaş gemisi de Çanakkale üzerinden Ezine bölgesine
giderken mecburi iniş yapmak zorunda kalır ve kırıma uğrar.223
Öte yandan 58 İtalyan askeri ile farklı mesleklerden 7 Rum ise 13
Eylül 1943 günü Kaş-Kalkan’a iltica eder.224 15 Eylül 1943 günü yine
Kadırga bölgesine 7, Bozukkule’ye ise 40 İtalyan askeri ve 3 sivil iltica ederken, bir gün sonra Kadırga’ya 14 İtalyan daha gelir.225 15 Eylül 1943 günü Rodos’tan Marmaris’e gelenler ise 70 İtalyan vatandaşıdır ve çoğunluğu askeri personeldir. 16 Eylül 1943 günü Rodos’tan
119 İtalyan Marmaris’e gelirken, 52 İtalyan da Bozukkule’ye iltica
eder.226 17 Eylül 1943 günü Kaş’a gelenler ise 8 İtalyan askeri ve 15
yaşlarında bir kız çocuğu, 18 Eylül 1943 günü Kadırga’ya gelenler
219- Kızılay dergisi, İlkkânun 1941, 2. Sayı, Ankara
220- Kızılay dergisi, Şubat 1943, 8. Sayı, Ankara
221- Cumhuriyet, 18 Ekim 1943.
222- Cumhuriyet, 14 Ekim 1943.
223- Cumhuriyet, 28 Ekim 1943.
224- BCA.030.10.55.367.29.
225- BA:030.10.55.367.27.
226- BCA.030.10.55.367.32
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ise 22 İtalyan askeridir.227 20 Eylül 1943 günü Rodos’tan sandalla
Köyceğiz sahiline gelen 16 İtalyan askerinden sonra 24 Eylül 1943
günü de 7 İtalyan subayı Marmaris’e iltica eder. 28 Eylül–2 Ekim
1943 tarihleri arasında Marmaris’in Kızılada, Kadırga, Serçe Limanı, Şeytancık, Bozukkule, Geyik ve Hisarönü sahillerinde 62 İtalyan
askeri ve 3 sivil İtalyan yakalanır.228 3 Ekim 1943 tarihinde Kuşadası yakınlarında bir İngiliz uçağı mecburi iniş yaparken aynı yerde hemen bir hafta önce de üç İngiliz uçağı inmek zorunda kalmıştır.229 5 Ekim 1943 tarihinde ise Datça’ya İtalyan ordusuna mensup
36 askerle 9 sivil Rum gelir. Aynı gün Bodrum sahillerine de 130
İtalyan askeri personeli, Yunan uyruklu 9 Rum, İtalyan uyruklu 82
sivil ve 110 İngiliz askeri personeli sığınır.230 Özellikle İstanköy’de
bulunan İtalyan askerlerinin kaçışı ve Bodrum’a sığınmaları savaş
sonuna kadar artarak devam edecektir. 3 Ekim 1943 günü denizde
devriye gezen 59 numaralı Türk gümrük muhafaza motoru lastik bir
sandal içerisinde 2 İngiliz savaş pilotu bularak Bodrum’a getirir. 231
Aynı gün saat 17.00 sularında Leros ve İstanköy üzerinde tur atmakta olan 31 Alman uçağı daha sonra adalara bomba yağdırmaya başlar.232 10 Ekim 1943 günü Leros adasından gelen bir İtalyan harp gemisi de 90 kişiyle Güllük limanına iltica eder.233 11 Ekim 1943 günü
İngilizlerden kaçan ve 6 subayla 83 askerin bulunduğu bir İtalyan
savaş gemisi Milas’ın Güllük bölgesine gelir ve gemidekiler askeri
yetkililere teslim olur.234 Alman uçakları tarafından devamlı bombalanan Meis adasına en yoğun saldırı ise 31 Ekim 1943 günü 12
Alman savaş uçağıyla gerçekleştirilir.235 Yaşanan bütün bu olaylar227- BCA.030.10.55.367.30
228- BCA.030.10.55.368.5.
229- The Palm Beach Post, 3 Ekim 1943.
230- BCA.030.10.117.813.8
231- BCA.030.10.117.813.5
232- BCA.030.10.55.368.5
233- BCA.030.10.55.367.33
234- Bayram Akça, a.g.e., s.157.
235- BCA.030.10.89.590.15
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dan sonra bölgede yaşayan halk panik halinde canlarını kurtarmaya
çalışır ve böylece etrafa dökülen mermi parçaları, top ve kovanlar
halkı heyecana sevk eder.236 Aynı gün içerisinde 6 İngiliz askeri gemisi ise Kaş’ın Bayındır limanında bulunmaktadır. Aynı günlerde
Didim’de bir Alman savaş uçağı tarafından bölgeye üç bomba atılır.237 9 Ekim–17 Kasım 1943 tarihleri arasında Kuşadası’ndan Leros adasına 1900 ton, 28 Eylül–17 Kasım 1943 tarihleri arasında da
aynı şekilde Kuşadası’ndan Sisam’a 3000 ton malzeme Türk deniz
araçları vasıtasıyla taşınır. 7 Kasım 1943 günü Bozukkale’ye gelen 4
İtalyan iltica etmek isterken, bir gün sonra Marmaris’e gelenler ise 3
İtalyan askeri ve bir de sivildir.238
10 Kasım 1943 günü Bucak ve Bayındır limanlarına uğrayanlar
ise İngiliz donanmasına ait 17 savaş gemisidir. Bodrum’un Yalıkavak bölgesine de 5 motor ve hücumbot demir atmış durumdadır.
Ayrıca 11 Kasım 1943 tarihinde Bodrum’un Farilya bölgesine 2
hücumbot, Güvercinlik’e 2 nakliye gemisi, 7 hücumbot ve motor, 3
torpido, Gümüşlük’e 1 torpido muhribi ile 1 hücumbot, Küllük’e de
2 hücumbot gelir. 12 Kasım 1943 günü İstanköy tarafından gelen bir
uçak Datça’da Karaköy mezarlığına bomba atarak mezarları tahrip
eder. 13 Kasım 1943 günü ise Sisam’ın batısına gelen 3 İngiliz sahil
muhafaza gemisinden ikisi Kalamaki ve Hayvan İskelesi, diğeri de
Dipburnu bölgesindeki İlyasağa limanına demirler. 14–16 Kasım
1943 tarihleri arasında Güllük limanına 7 İngiliz torpidosu, 16 Kasım 1943 günü bir İngiliz layteri ve bir İngiliz torpidosu Kuşadası’nın
İlyasağa mevkiine, 17 Kasım 1943’de Kazıklı’ya bir, Akbük’e bir ve
Alagün limanına da bir motor, Fethiye’nin Koçak mevkiine de 2 hü236- BCA.030.10.101.652.29
237- Olayı yaşayan 1928 Didim doğumlu Fatma Bozdemir o günleri “…Bizim tarlaya düşmedi. Yan tarla ama
ilk bomba nasıl atmış, sanırsam bu evin yarısı kadar derin açmış. Öyle sıralamış yani 3 tane bomba. Bizim eski
köyde evimiz vardı. Kol demirleri vardı (ve) onların şeyinden bizim kapı açıldı. Dannn, nasıl zelzele oldu, zelzele
oldu ya biz öyle sallandık. O evin üstünde ne varsa düştü gene. 1 hafta bayrak açtık. Köyü boşalttık, bir hafta, 10
gün hiç evlerde yatmadık… Almanlar dediler bilmem artık...” diyerek aktarır. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.
asyaminor.com/tr/soylesidetay/asp?id=29.
238- BCA.030.10.55.367.36
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cumbot gelir. Ayrıca aynı gün makinesinde arıza olan 1051 sayılı bir
İngiliz motoru da Fethiye’nin Sarsala bölgesinde demir atar.239 17
Kasım 1943 günü 4 askeri araçla 2.208 askeri personel Kuşadası’na,
18–19 Kasım 1943 günleri ise deniz araçlarıyla 60 asker Söke’ye, 17–
18 Kasım 1943 günü 64 İtalyan askeri ve 123 İngiliz askeri personeli
Bodrum’a iltica eder. 17 Kasım 1943 günü Leros’tan kaçan 80 İtalyan
askeri 3 hücumbotla Kuşadası’na, Sisam’dan gelen bir hücumbottaki 37 İtalyan askeri, Patnos adasından kaçan 11 İtalyan’la Leros’tan
sandalla kaçan 18 İtalyan askeri ve mürettebatıyla beraber kaçan 3
askeri gemi de Kuşadası ve Karine’ye sığınır. 17 Kasım 1943 günü
Leros’tan kaçan 65 ve 68 tonluk iki motorda da 150 İtalyan askeri
Güllük’e çıkarlar.240 18 Kasım 1943 günü Aydın sahillerine çıkan 22
askeri personel enterne kamplarına gönderilir.241 8 Kasım 1943–19
Kasım 1943 tarihleri arasında 2840 sivil mülteci Kuşadası’na, 1.500
sivil mülteci de Bodrum’a iltica eder. 20 Kasım 1943 günü yaralı
bir İngiliz subayıyla 5 Yunan askeri Çeşme’ye, 3 İtalyan ve 4 Yunan
subay ise 114 İtalyan askeri ve 58 Yunan askerle Aydın’ın Dipburnu
bölgesine, 4 İtalyan, 598 er, 25 İngiliz ve 4 Hintli asker de Bodrum
Gümüşlük bölgesine, Leros’tan kaçan iki İngiliz gemisiyle 35 İngiliz askeri de Antalya’nın Bayındır limanına gelir.242 Aynı gün 332
Yunan ve 7 İngiliz Çeşme’ye, 9 Yunan Dikili’ye, 1 Yunan Aydın’ın
Gümrük karakoluna, 17 Yunan Bodrum’a iltica eder. 20 Kasım 1943
tarihi itibarıyla Kuşadası’nda çeşitli ülkelerden ve özellikle de Yunanistan ve adalardan kaçarak gelmiş 3.000 mülteci bulunmaktadır.243
Son 20 gün içerisinde adalardan Kuşadası ve Çeşme’ye toplam
8.400 kişi iltica eder ve bunlardan 6.076’sı Suriye’ye gönderilirken
1.902 erkek, 288 kadın ve 137 çocuk olmak üzere 2.324 mülteci ha239- BCA.030.10.55.367.37.
240- BCA.030.10.55.367.38.
241- BCA. 030.10.55.367.41
242- BCA.030.10.55.367.45
243- BCA.030.10.117.813.11
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len bu kasabadadırlar. Ayrıca bu dönemde Muğla’ya 435 mülteci gelmiş, 4.286 mülteci sınır dışı edilmiştir ve halen ilde 29 mülteci bulunmaktadır. Antalya’ya ise aynı dönemde 27 mülteci gelmiş, toplam
50 kişi sınır dışı edilmiştir. Kaş kasabasında 20 Kasım 1943 tarihinde halen 20 mülteci bulunmaktadır. Ayrıca Aydın’a 235 kişi gelmiş
ve bunların hepsi sınır dışı edilmiştir. Toplam olarak 1–20 Kasım
1943 tarihleri arasında Türkiye’ye 9176 mülteci gelmiş, buna mukabil 10.626 kişi sınır dışı edilmiştir. Bu tarih itibarıyla Türkiye’de
halen 2373 mülteci bulunmaktadır ve bunlar da düzenli bir şekilde
sınır dışı edilmektedir. 26 Kasım–2 Aralık 1943 tarihleri arasında
Kuşadası, Çeşme, Bodrum, Marmaris, Söke, Fethiye bölgelerine 19
İngiliz, 372 İtalyan, 6 Yunan, 1 Alman askerî personeli ile 10 İngiliz,
25 İtalyan, 147 Yunan, 4 Türk, 4 İtalyan uyruklu Türk ve 1 Amerikalı sivil iltica eder.244
4 Aralık–11 Aralık 1943 tarihleri arasında Kuşadası, Çeşme, Bodrum, Marmaris, Söke, Fethiye bölgelerine 13 İngiliz, 158 İtalyan er
ve subayı ile 25 İngiliz, 8 İtalyan, 487 Yunan, 70 Türk, 2 Amerikalı
sivil mülteci iltica eder.245 11 Aralık–16 Aralık 1943 tarihleri arasında
Kuşadası, Çeşme, Bodrum, Marmaris, Söke, Fethiye bölgelerine 11
İtalyan askeriyle 86 Yunan sivil iltica eder.246 Bu arada Dışişleri Bakanlığı da artan iltica akını karşısında yeni tedbirler alma yoluna gider. Özellikle Yunanistan, Bulgaristan ve Ege Denizi’ndeki adalarda
yaşayan Türklerin ülkeye ilticalarının kabul edilmemesi üzerine iade
edilmeleri sonucunda söz konusu mültecilerin pek çoğunun Bulgarlar tarafından öldürülmesi ve daha önceden Trakya bölgesine giriş
yapan Türk mültecilerin geri gönderilmeleri hâlinde kendilerinin de
Bulgarlar tarafından öldürüleceklerini beyan etmeleri sonrasında bu
durumun önüne geçebilmek gayesiyle bölgede yaşayan Türklerden 1
Haziran 1943 tarihinden bu yana iltica etmiş ve olağanüstü şartların
244- BCA.030.10.55.367.44
245- BCA.030.10.55.367.48
246- BCA.030.10.55.367.47
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devamı müddetince iltica edecek olan Türk ırkından ve Türkçe konuşan kimselerin ilticalarının kabulü ile haklarında mülteci muamelesi yapılmasına dair bir karar çıkartılması düşünülür.247
Aynı dönemde yaşanan ilginç bir olay ise 21 Aralık 1943 günü
Çeşme’nin Köste limanına sığınan bir Yunan motoruyla ilgilidir.
Yunan motorunu Selanik’e götürmekle görevlendirilen Alman askerinin uyumasından istifade eden motordaki Yunanlar motoru
Çeşme’ye getirirler ve iltica ederler. 22 Aralık–26 Aralık 1943 tarihleri arasında Kuşadası, Çeşme, Bodrum, Marmaris, Söke, Fethiye bölgelerine toplam 940 mülteci gelir. Eylül ayının ilk haftası
içerisinde sadece Rodos adasından kaçarak İzmir’e sığınan sivil ve
asker İtalyanların sayısı ise 350 civarındadır.248 Ekim 1943 tarihinde
Bodrum limanına sığınan yaralı durumdaki bir Yunan torpido gemisinde ise 30 ölü ve 20 de yaralı asker bulunmaktadır.249 Bu arada
Müttefik Kuvvetleri tarafından Sisam, Leros ve İstanköy adalarının
işgal edildikleri, bununla beraber Oniki Adalar bölgesinden Anadolu topraklarına kaçışların da devam ettiği bildirilir.250 Ayrıca Çeşme
limanına sığınan Yunan 13 mülteci arasında Yunanistan Dışişleri
Bakanlığı Genel Kâtibi Aleksandros Arliropolos, Yunanistan’ın eski
Belgrat Büyükelçisi Ragorosenir ve Yunanistan’ın Paris Konsolosu
Liros Arkiros da bulunmaktadır.251 27 Aralık 1943–3 Ocak 1944 tarihleri arasında Kuşadası, Çeşme, Bodrum, Marmaris, Sisam, Söke,
Fethiye bölgelerine 298 sivil mülteci iltica eder.252 9 Ocak–11 Ocak
1944 tarihleri arasında Kuşadası, Çeşme, Bodrum, Marmaris, Fethiye bölgelerine muhtelif vasıtalarla toplam 68 mülteci gelir.253 11
Ocak 1944 tarihinde Marmaris’in Bozburun bölgesinde ve Oğlan247- BCA.030.10.117.813.9.
248- Cumhuriyet, 15 Eylül 1943.
249- Cumhuriyet, 26 Ekim 1943.
250- Cumhuriyet, 18 Eylül 1943.
251- BCA.030.10.117.813.12
252- BCA.030.10.55.368.1
253- BCA.030.10.55.368.2
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boğuldu civarında 4 Alman savaş uçağı tarafından bir denizaltıya
yaylım ateş açılır.254
31 Ocak 1944 günü yaşanan bir başka talihsiz olay ise Yenihisar
Devrek karakolu yakınlarından geçmekte olan Nikarya limanına
bağlı Fotis Kaptan idaresindeki Yunan bandıralı Yorgiyos motorunun karakolda görevli askerler tarafından durdurulması ve motorda
yapılan arama ve kontroller sonrasında motorda bulunan bazı şahsi
eşyalarla altı teneke gaz yağı ve bir miktar paraya da el konulması hadisesidir.255 Konuyla ilgili olarak derhal bir tahkikat açılarak sorumlularının cezalandırılması için girişimlere de başlanır. Şubat 1944
tarihinde İstanköy’deki Alman kuvvetlerine saldıran İngiliz uçağı
yara alır ve 6 kişilik mürettebatı bir botla Bodrum’a 15 kilometre
uzaktaki Kargıncık bölgesine sığınırlar. İstanköy’de yaşanan sıcak
saatler ve çatışmalar ise başta Bodrum olmak üzere kıyı bölgesinde
yakından takip edilir.256 Turgutreis (Karatoprak)’te bulunan Hüseyin Burnu Feneri’nde görev yapmakta olan Mustafa Çürük ve oğlu
Adil Çürük de İstanköy’ün İngiliz savaş uçakları tarafından bombalanmasını “sanki bir televizyon filmi seyreder gibi”257 takip ederler.
Bu dönemde Ege sahillerinde yaşanan bir başka olay ise 2 Şubat
1944 tarihinde Dipburnu bölgesine çıkarak karadan Kuşadası’na
gelmek isteyen 2 kadın, 2 erkek ve 1 çocuktan oluşan bir mülteci kafilesinden yanında kocası da bulunan bir mülteci kadına gümrük karakol görevlileri tarafından tabanca zoruyla 6 saat boyunca tecavüz
edilmesidir. Olaya karışan karakol görevlileri daha sonra XII. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi tarafından cezalandırılırlar.
3 Şubat 1944 günü İstanköy’ü bombalayan ve adadaki uçaksavarlardan açılan ateş sonucu adaya inmek zorunda kalan bir İngiliz uçağı254- BCA. Dâhiliye Vekâleti Emniyet Umum Müdürlüğü tarafından 26 Ocak 1944 tarihinde Başvekâlete
gönderilen 03742 sayılı yazı
255- BCA.030.10.56.380.22.
256- Ali Cengiz’den aktaran Selçuk Erez, İstanköyaltı Bodrum, Bilgi Yay., Ekim 1996, İstanbul, s.80.
257- Selçuk Erez, a.g.e., s. 82.
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nın 6 kişilik mürettebatı adada 10 gün gizlendikten sonra kauçuk bir
botla Bodrum’un Kargıncık karakoluna gelerek teslim olurlar.258 Öte
yandan Tefenni/Isparta’da 259 bulunan kamplardan 20 Şubat 1944
tarihinde Suriye’ye sevk edilenler toplam 819 kişidir. 27 Şubat 1944
günü ise 48 subay, 133 erbaş, 648 er olmak üzere toplam 829 kişi
sevk edilir. 8 Mart 1944 günü Suriye’ye sevk edilenler ise 774 kişidir.
12 Mart 1944 günü toplam 499 kişi Suriye’ye gönderilirler. 21 Mart
1944 günü ise toplam 120 İtalyan askeri personeli Suriye’ye sevk
edilir. Ayrıca 22 Mart 1944 günü faşist yönetimin bulunduğu Kuzey İtalya’ya da 10 askeri personel sevk edilir.260 23 Şubat 1944 günü
Mersin’e bağlı Ovacık bölgesindeki Beşparmak Burnu’nda kayalara
bindirerek ağır hasar alan 50 tonluk bir İngiliz motorundan atlayan
ve yaralanan 6 İngiliz mürettebat Ovacık’a getirilir. 261 20 Şubat 1944
günü Bodrum’un Sagiralaca Burnu’nda İngiliz bandıralı bir hücumbot karaya oturur ve batar.262 Ayrıca aynı bölgede deniz mayınına
çarpan ve Alman savaş uçaklarının saldırısına uğrayan bir İngiliz
gemisi de Gümüşlük’te kıçtankara263 sahile vurmuş durumdadır264
ve “…Mayına bindiren ucundan parçalanmış cesetler, arkadaki bölmenin ardından da canlı askerler çıkmıştı…”265 15 Mart 1944 günü
ise Ege adalarındaki hava harekâtına katıldıktan sonra Milas’a bağlı
Gereme nahiyesine gelen bir İngiliz uçağı teknik sebeplerle düşer
ve nereye indiklerini bilemedikleri için panik yaşayan ve konuşmak
istemeyen uçaktaki iki pilot yetkililerce teslim alınırlar.266
258- BCA.030.10.55.368.5
259- Isparta’daki kamplarda Alman esirler de bulunmaktadır ve söz konusu bu esirlerden son grubunun da 31
Aralık 1945 tarihi itibarıyla memleketlerine gönderilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
260- BCA.030.10.55.368.11.
261- BCA.030.10.117.814.2
262- BCA.030.10.235.589.20
263- Geminin sahilde veya limanda baştan demirlenmesi ve kıçtan da halatlarla kıyıya bağlanması anlamındadır.
Ayrıca teknenin kıçını karaya çekerek yanaşma anlamında da kullanılır.
264- Cahit Kayra, a.g.e., s. 82.
265- Cahit Kayra, a.g.e., s. 82.
266- Bayram Akça, a.g.a., s. 157.
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29 Mart–1 Nisan 1944 tarihleri arasında Çeşme, Marmaris,
Bodrum bölgelerine toplam 259 mülteci iltica eder.267 Öte yandan
özellikle Ege’de liman kasabalarından Yunan adalarına yapılan
yardım faaliyetleri sırasında sivil halkın mağduriyetinin de bir şekilde karşılanması söz konusudur. Örneğin Kuşadası’ndan Yunan
adalarına yapılan yardım faaliyetleri sırasında sahilde işgal edilen
araziyle ilgili olarak Kuşadası Belediyesi tarafından Cumhuriyet
Meydanı’nda işgal edilen yaklaşık 35 metrekarelik arazi için 3.220
lira yer kirası talep edilir.268 4440 sayılı kanuna istinaden yardım eşyaları sevk etmekle görevli bulunan Kızılay’ın bu parayı ödeyip ödemeyeceği konusu ise tereddütlere neden olur. Konuyla ilgili olarak
Kızılay Hukuk Müşaviri tarafından hazırlanan yazıda ise “3478 muhasebe numaralı ve 14 Şubat 1944 tarihli yazılarında bahis konusu olan
ve Kuşadası’ndaki arazinin kullanılmasından dolayı ora belediyesince
istenilen yer icarı hakkında bir sulhu yerinde ve cemiyetin menfaatine
görebilmek için yeter derecede mucip sebepler bulunmak lazım geldiğini
ve duruma göre 1.000 liralık bir kira fazla sayılabileceği gibi bu arazinin belediyeye mi yoksa Maliye hazinesine mi ait olduğu iyice anlaşılmadan böyle bir sulh namına bir para ve mezuniyet verilmesi münasip
olamayacağı...”269 belirtilir. Konuyla ilgili olarak Kuşadası Belediyesi
ise “Belediyemiz cemiyetten vergi ve resim istememektedir. İstediği para
ücret ve kira bedelidir. Belediyemizin malı olan deniz iskelesinden cemiyetin harice sevk ettiği eşya ve benzinlerinin elimizdeki tarifeye göre
iskele ücreti istenilmektedir. Cemiyetin iskelenin beri kısmında sevk edemediği on binlerce eşya ve benzinlerin işgal ettiği yerin günlük kirasını
istemektedir. Bu resim değil, kiradır. Cemiyetin Selçuk’tan Kuşadası’na
kadar getirmekte olduğu eşya ve benzinleri nakil eden vesaitin yakmakta olduğu benzinlere ait istihlak resmidir. Cemiyet bu eşyaları naklet267- BCA.030.10.55.368.12
268- KGMA. Kızılay Umum Müdürlüğü tarafından Milli Müdafaa Vekâleti Hava Müsteşarlığı’na gönderilen 5
Nisan 1944 tarihli ve 8612 sayılı yazı
269- KGMA. Türkiye Kızılay Cemiyeti Sayın Umum Müdürlüğüne Hukuk Müşaviri imzasıyla gönderilen 9 Mart
1944 tarihli ve 397 sayılı resmi yazı.
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mek için hududumuz dâhilinde benzin sarf etmektedir. Sarf ettiği benzinlerin istihlak resmi ihraç maddeleriyle alakadar olmadığından bu
resmi belediyenin istemeğe hakkı olduğunu saygılarımla arz ederim.”270
der. Konuyla ilgili olarak Kızılay’ın Kuşadası’ndaki mümessili Salih
Başotaç’a fevkalade ihtiyaçlar için Milli Müdafaa Vekilliğince sokulacak maddelerin vergi muafiyeti hakkındaki kanun sureti gönderilir ve belediyeye vergi verilmesinin söz konusu olmadığı da böylece
belirtilmiş olur.271 Konuyla ilgili olarak gönderilen 4340 sayılı kanuna göre milli müdafaaya ait fevkalade ihtiyaçlar bakımından lüzumlu görülecek her çeşit kara, deniz ve hava harp teçhizatı, levazım ve
mühimmatı, hayvan vasıtalarıyla bunların yedek ve yenileme parçaları ve levazımı, akaryakıtlar ile bunların taşınmasına, konmasına
mahsus duba, sarnıç, teneke bidon gibi her türlü kap ve vasıtaları,
her çeşit nakil vasıtası, muhabere, inşaat, tesisat malzemesi, makineler, aletler ve bunların yedek ve yenileme parçaları ve levazımı,
her türlü giyecek ve yiyecek maddeleriyle hayvan yemleri, garnizonlar ve hastaneler tesis ve idaresi için lüzumlu her çeşit eşya, ilaçlar
ve müstahzarat, aletler ve cihazlar, gümrük vergisi ve zamlarıyla
hazineye, hususi dairelere ve belediyelere ait her tülü vergi, resim,
harç ve zamlarından ve ardiye ücretinden muaf olarak ülkeye getirmeye Bakanlar Kurulu’nun yetkili olduğu anlaşılır. Aynı şekilde
İzmir’den getirtilerek Yunan adalarına sevk edilen buğday, arpa, fasulye, üzüm, incir nakliye bedeli olarak 2941.20 lira üzerinden %10
çıkış vergisi 294.12 lira çıkış vergisi talep edilir. Konuyla ilgili olarak
bu paranın gümrük idaresine ödenmesi de istenir.272
Ayrıca 20 Mart 1944 tarihinde Midilli’den Altınova iskelesine
iltica etmek maksadıyla yanaşan ve oradan da Çeşme’ye gitmek isteyen 17 tonluk Ayanikola isimli geminin kaptanı ve 2 tayfası da
270- KGMA. Kuşadası Belediye Reisi Fuat Akdoğan imzasıyla Kuşadası kaymakamlığına gönderilen 23 Aralık
1943 tarihli ve 4720 sayılı resmi yazı
271- KGMA. Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi merkezi tarafından gönderilen 3 Birinci kanun 1943 tarihli yazı
272- KGMA. Kızılay Umum Müdürlüğü tarafından gönderilen 3 Nisan 1944 tarihli ve 8355 sayılı resmi yazı.
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Ayvalık’ta mülki makamlara teslim edilirler. Bu arada özellikle
Trakya’da ve İstanbul civarında da farklı nedenlerle ortaya çıkan
sınır ihlalleri görülür. 15 Nisan 1944 Cumartesi günü Kartal ve Sarıgazi yakınlarında bir Amerikan savaş uçağı mecburi iniş yapar ve
uçaktaki 8 personel görevlilere teslim olur.273 Bu arada Midilli’nin
Alman işgaline uğramasının ardından bu adadaki Yunanlar da kaçmaya başlar ve Türkiye’ye yönelirler. Midilli doğumlu Spiros Pavlis
de bu Yunanlar arasındadır;274
“…4 Mayıs 1944’de Midilli Alman işgaline uğradı. Bu olay bütün
halkı üzdü… Midilli’nin işgalinden sonra durum dramatik bir şekilde
değişti ve herkes ne yapacağını düşünüyordu. Biz gençlerin bütün sohbetleri ne gibi bir katkıda bulunabiliriz konusu etrafında dolaşıyordu.
İlk günlerde bazı gençler Türkiye’ye kaçmaya başladılar. Buna cesaret
edenler vatana yardım ettiklerine ve Almanlara karşı bir nevi savaş
verdiklerine inanıyorlardı. Bu hayal ürünüydü, çünkü gerçek tamamen
farklıydı. Sohbetlerden Türkiye’ye gitmeyi nasıl başardıklarını öğrendik.
Takriben 20 gün sonra ebeveynlerimizden habersiz, çünkü öğrenselerdi
böyle cesurane bir kaçışa izin vermeyeceklerdi, hazırlıklar yaptık 3 genç
ve Türkiye’ye götürmesi için bir sandalcıyla anlaştık. Böylece 27 Mayıs
1944 gecesi Almanların koruduğu Midilli limanında balıkçı kılığında
sandala bindik. Saat 8-9 civarında yavaş yavaş limandan çıktık ve yelkenle denize açıldık. 2-3 saat sonra Türkiye’ye vardık, Altınova’ya. Ο
zaman balıkçı bize ‘Denize atlayın.’ Dedi. Biz derin sanıyorduk fakat
sığdı; ancak sahil epey uzaktaydı. Yaklaştık kimse yoktu. Biz Ayvalık’a
gitmeye çalışıyorduk çünkü öğrendiğimize göre Dikili’ye gidenleri geri
çeviriyorlardı. Böyle bir sonuç olursa Almanların reaksiyonunun çok sert
olacağından korktuğumuz için yavaş yavaş Ayvalık istikametine doğru
yürümeye başladık. Ayvalık’a 2-3 km. kala Türkler bizi gördü ve korumalara ihbar ettiler. Bizi yakaladılar, fakat kötü muamele görmedik ve
Ayvalık’a kadar götürdüler. Karakola gittik, orada sorguya çektiler, ‘Ne
273- BCA.030.10.51.334.141
274- http://asyaminor.com.tr/soylesidetay.asp?id=29
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istiyorsunuz, ne yapmaya geldiniz?’ diye sordular. Tabii amacımız yalan
ya da doğru onları ikna edip burada kalmayı sağlamak ve geri dönmemekti. Sonra onlara İngiltere’ye, Mısır’a gitmek istediğimizi söyledik.
Türklerin göçmenlere nasıl davrandıklarını bilmiyorduk. 4-5 gün kaldık. Her gün bize ekmek ve başka yiyecekler veriyorlardı. Çok olmamasına rağmen açlığımızı gideriyorduk. Söylemeyi unuttum, bizi karakolda
tutmadılar, büyük bir hana götürdüler. 10 gün sonra Balıkesir’e gitmemiz gerektiğini söylediler ve salatalık dolu bir otobüse bindirdiler. Onları yiye yiye Balıkesir’e vardık. Karakolda sorguya çektiler ve ‘İzmir’den
konsolos gelene kadar burada kalacaksınız.’ dediler. Vali ziyaretimize
geldi, çok iyi bir insan olduğu belli idi. Parasız olduğumuzu anladığı için
‘Balıkesir’de kalacağınız süre boyunca sizi devlet çiftliğine çalışmaya
yollayacağım. Bu, şehir dışında, ağaç ve çeşitli bitkilerin olduğu bir yer
ve orda çalışacaksınız.’ dedi. Biz çiftçi olmayıp bu işlerden anlamayan
talebelerdik. Çapa yapmamızı söylediler, bunu düzgün yapmıyorduk,
fakat onlar da bizi azarlamadılar. Az bir maaş, birkaç kuruş veriyorlardı fakat hiç yoktan iyiydi. Epey bir süre kaldık, serbest olarak dolaşıyorduk ve Balıkesir’de Türk gençleriyle tanıştık. Bir tanesinin babası
subaydı ve onunla dost oldum. Bana sempati duyuyordu ve geleceğimizle
ilgileniyordu. Birlikte kaçtıklarımızdan biri pastacıydı, bir pastanede
iş buldu. Diğerlerimiz talebe olduğumuzdan bu işi yapıyorduk. 10-15
gün sonra gitmemiz gerektiğini söylediler, bizi trene götürdüler, orda
başka Yunanlar da vardı. Onlar Dedeağaç’tan, Meriç’ten, Edirne’den
geçip buraya gelmişlerdi. Onlarla birleşip 6-7 günlük bir tren yolculuğu
sonunda Mersin’e vardık. Mersin’de 1-2 gün kaldık ve oradan bir gemi,
galiba Kıbrıs gemisi idi, bizi Hayfa’ya götürdü. Türkiye’de kaldığımız
süre boyunca bize çok iyi davrandılar, çok dostane, fakat biz de kimseyi
rahatsız etmemeye gayret gösterdik…”
l1 Şubat–19 Temmuz 1944 tarihleri arasında Marmaris, Çeşme,
Bodrum, Dikili, Söke, Ayvalık, Güllük (Küllük) bölgelerine 503
Türk, 3426 Yunan, 50 İtalyan, 183 İngiliz, 3 İngiliz subay, 5 İngiliz
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asker, 10 Amerikalı, 1 sivil Musevi, 2 Alman askeri, 87 İtalyan askeri
sığınırlar ve iltica talebinde bulunurlar.275 Öte yandan 17 Şubat 1944
günü tespit edilen Türk bayrağı taşıyan ve Bodrum’un kuzeyindeki
Cumca ve Gökburun limanlarına giren 4 yabancı geminin İngiliz
gemileri olduğu, mürettebatının 1 İngiliz subay ve 35 Yunan askerden oluştuğu ve aç kalan adalar halkına erzak bulabilmek amacıyla
bölgede dolaştıkları ve hava muhalefeti nedeniyle buralara sığındıkları anlaşılır.276 Özellikle Bodrum Yarımadası’na savaşın devam
ettiği dönem içerisinde farklı ülkelere mensup pek çok uçak düşer.
Bu düşen uçaklarla ilgili olarak Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen
Cevat Şakir Kabaağaçlı da Bodrum’un Çokçabel köyü yakınlarında düşen ve köylüler tarafından kurtarılan bir İngiliz pilotla ilgili
olarak bir mektup yazar.277 Öte yandan savaş boyunca ülkenin her
yerinde olduğu üzere Bodrum’da da yokluk ve kıtlık hüküm sürmektedir. Halikarnas Balıkçısı da savaş sırasında Ankara Radyosu
tarafından yayımlanan radyo ajansı saatinde Azmakbaşı denilen
yerde Salih Cengiz’in kahvesine gelir ve kahvede İngiliz taraftarı olarak bilinen Ali Cengiz ile Alman sempatizanı olarak bilinen
Samut Hasan ve Cevri Hasan arasında bir yandan haberler dinlenirken bir yandan da tartışmalar yaşanır.278 Bu arada özellikle bazı
İngiliz motorlarının Ege sahillerinde ve Alman işgalindeki adalar
arasında Türk bayrağı ile dolaştıkları tespit edilir ve bu konuyla ilgili olarak ne gibi tedbirler alınabileceği konusunda çalışmalar başlatılır. Bu durumun önüne geçilememesi hâlinde Türk bandıralı gemilerin ve bölgede çalışan Türk balıkçı sandallarının güvenliğinin
de tehlikeye gireceği, ayrıca bu hareketin bir takım yolsuzluklara
da yol açabileceği kaygısıyla ilk etapta İngiliz savaş gemilerinin Ege
sahillerindeki Türk limanlarında toplanmasına ve buralarda demir
275- BCA.030.10.117.814.2
276- BCA. Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti, Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı’nın 24 Şubat 1944 tarihinde
Yüksek Başvekâlete gönderdiği 25529/1060 sayılı yazısı
277- Cahit Kayra, a.g.e., s. 83.
278- http://www.bodrum.gen.tr/ArticleDetail.aspx?artId=91
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atmalarına son verilmesi konusunda İngiltere Büyükelçiliği ile derhal irtibata geçilir.279
İzmir ise 1944 yaz döneminde yabancı bir savaş uçağından atılan beyannamelere tanıklık eder.280 10 Ağustos 1944 günü İstanbul
semalarında bazı savaş uçaklarının tespit edilmesi üzerine uyarı
ateşi sonrasında uçaklar indirilmeye zorlanır. İsabet alan bir uçak
Alemdağ’da düşer ve uçağın mürettebatı paraşütle atlayarak kurtulur.281 Öte yandan 7 Eylül 1944 günü 2 mürettebatlı bir Alman deniz
uçağı İzmir Körfezi üzerinden geçtikten sonra denize iniş yapmak
zorunda kalır.282 21 Ağustos–1 Eylül 1944 tarihleri arasında Kuşadası, Çeşme, Bodrum bölgelerine toplam 367 mülteci gelir.283 Ayrıca
28 Temmuz 1944–2 Eylül 1944 tarihleri arasında Edirne’nin İpsala
ve Doyran bölgelerinde 24 Yunan ile 945 Türk mülteci iltica eder.284
Bütün bunlara ilaveten savaşa katılan taraflara ait savaş uçakları da
değişik nedenlerle Türkiye’ye iltica talebinde bulunmaktadırlar. Bu
gibi durumlarla ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 12 Ağustos 1944 tarihinde 34261 sayılı tezkere ile Başbakanlığa gönderilen talimat incelenerek uygun bulunur ve söz konusu talimatın ilgili bölümleri tercüme edilmek suretiyle Ankara’da
bulunan büyükelçiliklere gönderilir.285 2 Eylül–10 Eylül 1944 tarihleri arasında Kuşadası, Çeşme ve Edirne’nin Karaağaç bölgelerine
toplam 105 mülteci iltica eder.286 11 Eylül–25 Eylül 1944 tarihleri
arasında Kuşadası, Çeşme, Foça bölgelerine üçü kadın 27 Yunan,
279- BCA.030.10.235.590.4
280- Cumhuriyet, 26 Ağustos 1944.
281- Daha sonra yapılan tahkikatta uçakların İngiltere’ye ait olduğu, Romanya’daki bir hava harekâtından
dönmekte olan uçağın ise motorunda meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle İstanbul’a geldiği anlaşılır. Öte
yandan karadan yapılan uçaksavar ateşi sırasında bazı mermilerin yanlış yere düşmesi sonucu Bomonti Sürat
Mensucat Fabrikası bünyesinde bazı makinelerin hasar gördüğü, ayrıca 7 işçinin de yaralandığı anlaşılır. BYGM,
Ayın Tarihi, Sayı 129, Yıl 1944,
282- Cumhuriyet, 8 Eylül 1944.
283- BCA.030.10.117.815.1
284- BCA.030.10.117.815.6
285- BCA.030.10.59.402.24
286- BCA.030.10.117.815.8
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12 İngiliz, 1 İtalyan sivil, 1 İtalyan ve 4 Alman askeri iltica eder.
26 Eylül 1944 tarihinde ise bir sandal içerisinde Semendirek’ten
İmroz sahillerine 5 Yunan gelir. Yapılan incelemede bu 5 kişinin
Semendirek’te yaşayan yerli halktan oldukları, Bulgarların 2 gün
evvel Semendirek bölgesini terk ettikleri, adada yiyecek sıkıntısı
çeken insanlara yardımcı olmak ve ilaç ve erzak temin etmek için
gelen bu insanların daha sonra tekrar adaya dönmek istedikleri anlaşılır. Bunlara paralel olarak Marmaris Gümrük Muhafaza Bölük
Komutanlığı tarafından 21 Kasım 1944 günü Rodos’tan gelen 7 Yunan mülteci, 23 Kasım 1944 günü ise yine aynı şekilde Rodos’tan
bir balıkçı gemisiyle Marmaris’e sığınan 513 Türk mülteci ele geçirilir. 7 Eylül 1944 günü saat 15.15 civarında Atina’dan gelen bir Alman deniz uçağının Alman personeli de İzmir limanına inerek iltica
eder.287 Öte yandan 31 Aralık 1944 günü Maraş vapuru ise Karakuyu ve Tekağaç arasında düşen bir İngiliz savaş uçağının personelini
kurtarır ve Bodrum’a getirir.288 Çeşitli sebeplerle Bodrum’a gelen
yabancı gemiler ve askerler bölgede yaşayanların da ilgisini çeker.289
29 Aralık 1944 günü Meis adasından Fethiye istikametine seyreden
bir Amerikan uçağı Kestap nahiyesinin Kumluova-Özlen mıntıkasına düşer. Uçak düşmeden önce paraşütle atlayan Nwbrckle isimli
Amerikalı pilot Furnaz koyuna iner ve Kalkan’da mülki makamlara
teslim edilir.290 Aynı şekilde 3 Şubat 1945–17 Şubat 1945 tarihleri
arasında Marmaris ve Bodrum bölgelerine iltica etmeye çalışan ve
bölgedeki Gümrük Muhafaza Bölük Komutanlıkları tarafından ele
geçirilen mülteciler ise 1172 Yunan, 519 Türk, 62 İtalyan ve 1 Ermeni olmak üzere toplam 1754 kişidir.291

287- BCA.030.10.55.368.20
288- BCA.030.10.55.368.3
289- Rüştü Gür, Bodrum 1930–1970, Celsus Yayınları, Haziran 2002, İstanbul, s.33
290- BCA.030.10.51.334.23
291- BCA.030.10.117.815.16
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2- Türk Gemilerine Yapılan Saldırılar
İkinci Dünya Savaşı’nın devam ettiği bu dönemde çeşitli şekillerde batırılan mülteci taşıyan gemilere ilaveten bazı Türk gemileri ve
tekneleri de silahlı saldırılar sonucunda batmaktan kurtulamaz.292
Türkiye’yi şu veya bu şekilde savaşın içine çekmeye yönelik ince
planların bir parçası olarak ortaya çıkan bu olaylarda saldırıya uğrayan ve batırılan neredeyse hiçbir gemi, tekne veya motorla ilgili
olarak sorumlular tespit edilemez. Söz konusu bu saldırılardan en
bilineni ise 23 Haziran 1941 tarihinde Refah vapuruna yapılan saldırıdır.293 Refah gemisi Mersin’den hareketlerinden yaklaşık 5 saat
sonra 22.30 sularında atılan bir torpille batar. Refah vapurunda 32
kişi kurtulurken 167 kişi de hayatını kaybeder.294 Refah vapurunda
hayatlarını kaybedenler için Kasımpaşa’da bir anma töreni düzenlenir.295 Refah saldırısı sonrasında İngiltere de yaşanılanları çok sert
bir şekilde eleştirir ve geminin haysiyetsiz bir şekilde batırıldığını
belirtir.296 Savaşa girmeyen Türkiye’nin bütün baskılara rağmen savaşın dışında kalmaya özen göstermesi sonrasında Türk gemilerine
yönelik bu girişimler Türkiye’yi savaşa sokma girişimleri olarak değerlendirilebilir. Özellikle Karadeniz’de kimliği belirsiz denizaltılar tarafından “Beynelmilel hukuk kaide ve kanunlarına olduğu kadar,
Türkiye’nin bitaraflığına ve dostluğuna da kıymet vermeyen bu denizaltıların milliyetini öğrenmek için hükümetin tahkikatını bekleyeceğiz.
Fakat şimdiden şu kadarını söyleyelim ki Türk gemilerinin böyle ulu
orta torpillenmesine ve Türk vatandaşlarının ölümüne kayıtsız ve seyirci
vaziyetinde kalamayız…”297 denilerek tepki gösterilen Türk gemilerinin devamlı batırılması üzerine hükümet de tedbir alma yoluna gider ve Münakalat Vekâleti’nin müsaadesiyle ancak 300 tondan ufak
292- İkdam, 30 Ocak 1943.
293- Vakit, 27 Haziran 1941.
294- Deniz Mecmuası Fevkalade Nüshası, Deniz Matbaası, İstanbul, 1941.
295- Cumhuriyet, 8 Temmuz 1941.
296- Vakit, 2 Temmuz 1941.
297- İkdam, 23 Kasım 1941.
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Türk gemilerinin Karadeniz’de ve açık sularda sefer yapabilecekleri
bildirilir.298 İkinci Dünya Savaşı döneminde genellikle kimliği belirlenemeyen denizaltılar tarafından torpillenerek batırılan ve saldırıya uğrayan Türk gemilerinden tespit edilebilenler ise şu şekildedir;
1- Refah vapurundan bir hafta önce Çanakkale dışında 7.000
tonluk Alberta isimli Fransız bandıralı bir petrol gemisi 299
2- 5 Kasım 1941 günü Karadeniz’e açılmak üzere İğneada ve
Midye arasında seyretmekte olan Türk bandıralı 145 tonilatoluk
Kaynakdere motoru300
3- 21 Kasım 1941 günü Burgaz’a götürdüğü incir ve üzümleri
boşalttıktan sonra geri dönerken Bulgaristan’ın Vasilikos açıklarında301 batırılan 550 tonluk Yenice vapuru
4- 24 Şubat 1942 günü İstanbul’dan Bulgaristan’a giderken
Karadeniz’de batırılan 200 tonluk Çankaya isimli Türk gemisi 302
5- 3 Mart 1942 günü Karadeniz’de saldırıya uğrayan 1.750 grostonluk Adana vapuru
6- Adana vapurundan hemen sonra İğneada açıklarında batırılan
ve İstanbul’dan Bulgaristan’a yük taşımacılığı yapan Duatepe vapuru
7- Mürettebatıyla birlikte İstanbul’dan Bulgaristan’ın Burgaz
limanına giderken kaybolan ve muhtemelen batırılan 120 tonluk
Tepe adlı gemi
8- 23 Mayıs 1942 günü Bulgaristan’ın Zarevo bölgesinde bir Rus
denizaltısı tarafından batırılan ve mürettebatı yüzerek karaya çıkarak kurtulan Zafer adlı tekne303
298- Cumhuriyet, 27 Kasım 1941.
299- Cumhuriyet, 13 Haziran 1941.
300- İkdam, 6 Kasım 1941 ve Cumhuriyet, 6 ve 8 Kasım 1941.
301- Cumhuriyet, 22 Kasım 1941.
302- İkdam, 26 Şubat 1942.
303- İkdam, 27 Mayıs 1942.
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9- Hayfa’ya akaryakıt almaya giderken Trablusgarp’ın kuzeyinde
Puad adasının 3.5 mil güneyinde denizaltı saldırısına uğrayan Türk
bandıralı 5.100 tonluk Anteres adlı petrol gemisi304
10- 8 Aralık 1942 günü Burgaz’dan İstanbul’a seyir halinde iken
gece yarısı Karaburun sahillerinin 10 mil kadar açığında batırılan
İzmir Limanı’na bağlı 30 tonluk Beycik isimli Türk motoru305
11- 9 Ocak 1943 günü Karadeniz’de batırılan ve 24 kişinin hayatını kaybettiği 500 tonluk İhsan isimli Türk gemisi
12- Bulgaristan’ın Burgaz limanından İstanbul’a gelmek üzere
yola çıkan ve ‘anavatana iltica edecek göçmenlerle dolu’ olarak 22
yolcusuyla fırtınada batan İhsan adlı bir başka tekne306
13- Ereğli’den İstanbul’a kömür getirmekte olan ve Karadeniz’de
batan Adana vapuru307
14- 9 Temmuz 1943 tarihinde Akdeniz’de seyir hâlindeyken
kimliği belirsiz bir savaş gemisinin tacizine uğrayan ve batan Mehmet Aydan yönetimindeki 150 tonluk Şişman isimli Türk gemisi308
15- Karadeniz’de batırılan Gürpınar isimli gemi. 309
16- Karadeniz’de batırılan Tayyarı Bahri isimli gemi. 310
17- 22 Ağustos 1943 günü Karadeniz Boğazı’nın Karaburun
mevkiinde batırılan 15 tonluk Derviş isimli Türk motoru311
18- 24 Ağustos 1943 günü İğneada’dan odun yüklü olarak
Boğaz’a yaklaşmaktayken Karaburun’un 7 mil açığında batırılan 29
tonluk Yılmaz isimli Türk motoru
304- Ulus, 18 Temmuz 1942.
305- BCA.030.10.62.419.19.
306- Cumhuriyet, 9 ve 11 Şubat 1943.
307- Cumhuriyet, 29 Şubat 1943
308- Cumhuriyet, 10 Temmuz 1943.
309- Cumhuriyet, 25 Temmuz 1943.
310- A.g.g., 25 Temmuz 1943.
311- BCA.030.10.171.186.13.
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19- 30 Ağustos 1943 günü Kaş açıklarında bir İngiliz savaş uçağı
tarafından saldırıya uğrayan Kırlangıç isimli Türk motoru312
20- 30 Ağustos 1943 günü İstanbul’dan Bulgaristan’a giderken
Kilyos açıklarında batırılan Alman bandıralı Tisbe isimli vapur
21- 17 Kasım 1943 günü İğneadaya gitmekte olan ve saldırıya uğrayan 29 tonluk Mesadeti Bahri isimli gemi
22- Tekirdağ’dan yüklediği şarapla İstanbul’a gitmekteyken
Şarköy’de batan Emek isimli gemi. 313
23- İskenderun açıklarında saldırıya uğrayan çimento yüklü
Dinç isimli gemi314
24- Karadeniz’de 19 Temmuz 1944 gecesi Karadeniz Boğazı’na 5
mil mesafede saldırıya uğrayan kömür yüklü Kanarya gemisi315
25- 20 Temmuz 1944 günü Karadeniz’de Dar Boğaz’la Karaburun arasında saldırıya uğrayan Şemsi Bahri isimli gemi316
26- 1945 yılı başında saldırıya uğrayan ve Zonguldak’tan
İstanbul’a gelirken Ereğli’nin Baba Burnu açıklarında mayına çarpan, ardından Marmaris yakınlarında Fenatek Burnu ile Kızılada
arasında batırılan Yelkenciler firmasına ait Tan isimli gemi 317

312- BCA.030.10.235.589.3.
313- Cumhuriyet, 2 Nisan 1944.
314- Cumhuriyet, 26 Mart 1944.
315- Cumhuriyet, 22 Temmuz 1944.
316- A. g. g., 22 Temmuz 1944.
317- Cumhuriyet, 20 Şubat 1945 ve Cumhuriyet, 1 Nisan 1944.
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C- 1943 - 1944 DÖNEMİNDE YAŞANAN
GELİŞMELER
Alman işgalinin devam ettiği Yunanistan’da özellikle 1941–1942
trajedisi sonrasında nispeten daha iyi günler yaşanıyormuş gibi görünse de uzmanlar ve ileriyi görebilenler ülkenin geleceğinin hiç de
iç açıcı olmadığını belirtmektedirler ve özellikle Almanya karşısında savaşa dâhil olan güçlerin Balkan Yarımadası’nda harekete geçmemeleri ve Yunanistan’ı işgalden kurtarmamaları halinde ülkede
özellikle orta sınıf olarak bilinen kesimlerin açlık ve yetersiz beslenmeye bağlı olarak ortadan kalkacaklarından korkulmaktadır. 318
Yunan hükümet yetkilisi Konstantin Sbarounas’ın belirttiğine göre
Alman işgal güçlerinin dağlarda işgale karşı mücadele eden yeraltı örgütlerini sindirmek amacıyla başlattıkları saldırı harekâtında son olarak 200 dağ köyünü yakıp yıkmaları sonrasında ülkede
yeni bir göçmen sorunu ortaya çıkmış ve açlık tehlikesi bu insanları
da sarmıştır. İtalyan saldırılarının başladığı günlerde 10 Drahmi
olan 1 okka ekmeğin fiyatı 1944 yılında Almanların geri çekilmeye başladıkları günlerde 34.000.000 Drahmi civarındadır. Açlık
öyle bir noktaya ulaşır ki bir ekmeğin fiyatı daha sonraki günlerde
2.000.000 Drahmiye kadar çıkar. İşgal sonrası dönemde de Drahmi
o kadar değersiz bir hal alır ki 5.000.000 Drahmi karşılığında ancak
iki tek sigara, bir tek dikiş iğnesi veya bir zarfla kâğıt alınabilmektedir. Oysa savaştan hemen önceki dönemde ise bu parayla 6 daireli
bir apartman, ayrıca lüks bir otomobil, lüks bir kotra ve pek çok eşya
daha almak mümkün olabilmektedir. 319 Örneğin Atina’da hayat pahalılığıyla ilgili oran Mayıs 1943 döneminde 11.686 Drahmi iken
Ekim 1944 döneminde bu rakam 198.630.000.000 Drahmi gibi akıl

318- The Milwaukee Journal, 29 Eylül 1943.
319- Cumhuriyet, 4 Kasım 1944.
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sınırları zorlayacak bir noktaya ulaşır. 320 Bu dönemle ilgili olarak
özellikle bazı Batı ülkelerinde Yunanistan’a yardım konusunun ancak 1943 yılında İngiltere’nin uyguladığı ambargoyu kaldırmasından sonra başlatıldığı ve bu yardım faaliyetlerinde de İsveç ve İsviçre Kızılhaç teşkilatlarının seferber oldukları ileri sürülür. Oysa bu
tarihten çok daha önceleri, hiçbir uyarıya gerek kalmadan ve tamamen dostluk çerçevesinde bu ülkeye yardıma başlayan Türkiye’den
başka bir ülke söz konusu değildir. Aynı konuyla ilgili olarak ileri sürülen bir başka yanlış konu ise Türkiye’nin bu aşamada Yunanistan’a
Batı ülkelerinden gönderilecek yardım malzemeleri için sadece aracılık yaptığı ve limanlarını açtığı hususudur. Bu iddialara göre Türkiye sadece Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı veya İngiltere tarafından
satın alınan yardım malzemelerinin Yunanistan’a sevk edilmesi
sırasında ücreti karşılığında gemilerini seferber etmiştir. Böyle bir
durum söz konusu değildir ve gerek Türk hükümeti, gerekse çeşitli
meslek gruplarına mensup Türk halkı Yunanistan’a yardım ederken
hiçbir menfaat beklentisi içine girmeden ve tamamen gönüllülük
esasına göre yardıma koşmuştur. 321
1943 yılında insanların savaş dönemindeki hayat şartları konusunda yapılan bir araştırma ise Yunanistan’da ve özellikle de
Atina’da ‘devlet görevlileri, özel çalışanlar, ufak işlerde çalışan insanlar, avukatlar, devletten emekli maaşı alanlar ve küçük tüccarların açlıktan öldükleri’ konusundadır. 322 Açlık kelimesinin tek başına
pek de bir şey ifade etmediği323, yaşananların bunun çok da ötesinde
olduğu ülkede sefalet ve işsizlik böylece devlet memurlarını, işçi320- Konuyla ve özellikle de belirtilen süreçte işgal altındaki Yunanistan’da yaşanılan karaborsa, yüksek enflasyon
ve açlıkla ilgili olarak bkz. Violetta Hionidou, “Black Market, Hyperinflation, and Hunger; Greece 1941-1944”,
http://dx.doi.org/10.1080/07409710490491456
321- Örneğin Mary Henderson anılarını yazdığı ve Yunanistan’ın savaş dönemindeki durumunu da ortaya koyan
kitabında bu durumu “… Yiyecek malzemesi Amerika’nın ve Kanada’nın bir hediyesiydi ve Türkiye üzerinden
taşınmıştı. Fakat ilk yardım malzemesi ulaştığında çoğunlukla Atina’nın fakir mahallelerinde ve diğer büyük
yerleşim merkezlerinde binlerce Yunan açlıktan ölmüştü…” der. Mary Henderson, a. g., e., s. 49.
322- www. Historia. Su. Se/urbanhistory/eauh/papers/r2_bournova. Pdf.
323- The Reading Eagle, 14 Kasım 1942.
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leri, yazarları, sanatçıları, kültür insanlarını, avukatları sokaklarda
gazete, sigara, mendil, dağlardan veya parklardan toplanmış sebze
ve küçük meyveleri satan sokak satıcıları hâline getirir. Sokaklarda
evindeki eşyaları satanlar arasında Yunanistan’ın eski İtalya büyükelçisi de bulunmaktadır. 324 Arjantinli gazeteci yazar Jorge Blanco
Villalta ise o dönemde Arjantin’in Cenova Büyükelçisi olarak görev
yapmaktadır ve Yunanistan’da günde 2.000 kişinin açlıktan hayatını kaybettiğini belirtir. 325 Savaş döneminde enflasyonun böyle çok
yüksek boyutlarda gelişmesiyle beraber Alman işgalinden sonra da
sıkıntılar devam eder ve para birimi olarak İngiliz altını kullanılmaya başlanır. Peynirin fiyatı okka başına 60 Drahmi iken aynı dönem
içerisinde 1.160.000 Drahmi olur. 326 Savaş dönemi boyunca enflasyonun böyle çok yüksek boyutlarda gelişmesiyle beraber Alman işgalinden sonra da sıkıntılar devam eder ve para birimi olarak İngiliz
altını kullanılmaya başlanır. Karaborsa iyice yaygınlaşır ve insanlar
yine açlıktan ve sefaletten ölmeye devam ederler;327
“…Kıtlık derecesine varan bu gıdasızlık neticesinde halkın sıhhi vaziyeti de gitgide vahamet kesb etmektedir. Geçen sene Atina ahalisi arasında her gün vukua gelen ölüm vakalarının dehşeti birçok kereler yazıldı. Yalnız Atina şehri 1941 Nisan’ının başlangıcından beri 1.000.000
nüfustan 100.000’ini kaybetmiştir. Hastalık ve açlık en çok çocuklar
arasında tahribat yapıyor. En çok görülen hastalık da kuşpalazı ve boğmaca öksürüğüdür. Bu hastalıkların yayılmasını bir dereceye kadar önleyebilecek olan serumlar da maalesef bulunamıyor. Tifo aşısı ve kinin
de bulunamıyor. Bu suretle ekserisi yeni doğmuş çocuklar arasındaki bu
ölüm vakaları Yunanistan nüfusunda doldurulamayacak kadar geniş
rahneler açıyor. Yalnız, çocukların İsviçre’den yardım gören kısımlarını
kurtarabilmek imkânı bulunabiliyorsa da bunlar da gıdasızlık yüzün324- Mark Mazower, a. g., e., s. 60.
325- The Milwaukee Journal, 24 Nisan 1943.
326- Richard Clogg, a. g. e., s.156.
327- Cumhuriyet, 21 Mart 1943.
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den bir süre sonra ölüyorlar. Diğer taraftan pek çok genç kadın uzviyetlerinin açlıktan zayıf düşmesi neticesinde çocuk doğurma kabiliyetlerini
kaybetmişlerdir. Yunanistan’dan çocukların maruz bulunduğu tehlike
bu memleketlerin uğradığı felaketler arasında en büyük afet mahiyetini
taşımaktadır. Bahis mevzuu olan şey maddiyat, maddi ve manevi facia
meselesi değil, neslin atisidir. Aç Yunanistan’da çocuk sefaleti cidden yürek parçalayan bir mahiyettedir. Sokaklar paçavralar içinde, ayakları
lime lime kunduralar, ellerinde konserve kutusundan keşkülleri, gelenden gidenden sadaka dilenen çocuklarla doludur. Şekerden ve sütten
memlekette eser bile yoktur.
Hele sabun o kadar bulunmaz bir maddedir ki halkın yüzde sekseni
bit içinde yüzüyor. Uyuz, harcı âlem olmuştur. Orta halli insanlar arkalarında yırtık elbiseler ve pardösülerle dolaşıyorlar. Kadınlar kışın bile
çorapsızdır. Delik deşik kunduralarından ayak parmakları gözüküyor.
Yalnız harpten evvel çok zengin gardıroplara sahip olan kimseler temiz
giyinebiliyorlar. Sokaklarda tek tük askerî otomobillerden başka otomobil görmek imkânı yoktur.
Gençliğin vaziyeti belki hepsinden fecidir. Mesela Atina
Üniversitesi’nin 10.000 talebesi kendileri için inşa edilmiş olan kantin
tarafından iaşe edilmektedir. Bunlara verilen gündelik erzak 50 gram
zeytin yahut 112 gram fasulye yahut 100 gram kuru üzüm veyahut 160
gram kuru incirden ibarettir. Tabi ne yağlı madde, ne et, ne hamur işi, ne
de sütlü gıda maddesi akla getirilebilir. Tam inkişaf hâlindeki gençliğin
uzviyeti böyle bir rejime ne kadar zaman dayanabilir?
Bu şekilde gıda alan, üstelik mesken bakımından büyük mahrumiyetler içinde yaşayan sefil kıyafetli, ısınmak imkânından mahrum, sabunsuzluk yüzünden en iptidai temizlik şartlarını bile yerine getiremeyen ve bütün bunlara rağmen tahsile ve çalışmaya devam eden gençler
arasında verem artık önüne geçilmesi imkânsız hale gelen bir nispette
yayılmış bulunuyor. İsviçre’deki Avrupa Üniversitelileri Birliği bu sahada da Yunanistan’a yardım etmeye savaşmış, vereme yakalanan 130
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Yunan talebeye bu yazdan itibaren günde bir litre süt vermeye başlamıştır. Entelektüel sınıf bu vaziyette olursa işçi sınıfının sefaletini kolayca
tahmin edebiliriz. Atina fabrikalarında çalışan ve uzak semtlerde oturan işçilerin ortalık ağarmadan sürü sürü sokaklara dökülüp aç karnına saatlerce uzaktaki işlerinin başlarına gidişleri yürek paralayıcı bir
manzara teşkil etmektedir.
Orta halli şehir halkına gelince, enflasyon neticesi fiyatların baş
döndürücü bir hızla yükselmesi bu sınıfı mahvetmiştir. Bu tabaka para
tedariki için önce ev eşyasını, kıymetli mallarını, esvaplarını elden çıkartmıştır. Sonra sıra emlake ve araziye gelmiş, bunlar da yok pahasına
satılmıştır. Bugün, bu kısım halk en yoksullar seviyesine düşmüş, yalnız
hükümet merkezinde sayısı 800.000’i bulan aşhane muhtaçları arasına
kaydedilmiştir. Yunan takımadalarındaki facialı vaziyeti bir müddet
evvel Şıra adası halkının hükümete müracaat eden şu telgrafı kâfi derecede gösterir; Bize ya ekmek yahut tabut gönderin.”
Bu dönem neredeyse tamamı işgal altında bulunan Avrupa kıtasında yetersiz beslenme ve açlık tehlikesi yanında malarya ve tifo
gibi salgın ve bulaşıcı hastalıkların da en üst düzeyde tehlikeli olduğu bir dönem olarak ortaya çıkar. Birleşmiş Milletler tarafından
ABD’nin Virginia eyaletinin Hot Springs bölgesinde düzenlediği
gıda konferansında bir konuşma yapan Winston Churchill ölüm, toz
ve küllere boğulmuş Avrupa’nın geleceğinin ne olacağı sorusuna da
cevap aranacağını belirtir ve gıda maddelerinin özelleştirilmesiyle
insanların güçsüz düşeceğini, kolayca salgın hastalıklara yakalanacaklarını, sosyal girişimlerinin ise tam anlamıyla yıkıma uğrayacağını ve iç üretimlerinin kendi yurttaşlarını belemeye yetmeyeceğini
belirtir. 328 Böylece Birleşmiş Milletlerin asli görevinin de insanlara
gıda yardımı yapmak ve onlara yiyecek temin etmek, salgınlar ve
bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek ve kontrol altında tutmak, tarımla uğraşanlar için tohumluk temin etmek ve tarımsal üretim için
328- The Milwaukeee Journal, 22 Mayıs 1943.
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her türlü altyapı ve donanım ihtiyacını karşılamak gibi son derece
güç bir iş olduğu da ortaya çıkar. Bu arada kişisel gayretlerle başta rahibeler, sosyal yardım kuruluşları, varlıklı insanlar vasıtasıyla
başlatılan açlara yardım kampanyaları, sokaklarda yemek dağıtımı,
öksüzlerin evlat edinilmesi faaliyetleri de bir Kızılhaç yetkilisinin
‘Halk desteği ve sosyal yardım desteği olmadan hiçbir organizasyon
açlıktan acı çeken bu insanları kurtarmayı başaramadı.’329 diyerek
belirttiği üzere uzun vadede bir sonuç vermez. Ancak karaborsadan
büyük paralar kazananlarla daha önceden varlıklı olanlar yine de bu
sıkıntılı dönemden fazla etkilenmezler ve sıkıntılara maruz kalanlar sadece yoksul geniş halk kitleleri olur. Ancak bu dönemde “temel yiyecek maddeleri sadece ekmek olan Yunanistan’daki”330 bu
insanlara yardım elini uzatan yine Türkiye olur. 331 Büyük şehirlerde ise hayat iyice katlanılmaz hale gelmiştir ve Atina gibi şehirlerde doğan her 10 çocuktan neredeyse dokuz tanesinin ilk altı ayını
göremediği ileri sürülmektedir. 332 Geriye kalan çocukların ise ne
kadar yaşayacakları merak konusudur. Bu arada 10 Temmuz 1943
tarihinde söz konusu İsveç gemisinin Yunanistan’a götürdüğü Türk
yardım malzemeleri 100 şilte, 200 çarşaf, 100 yastık, 100 battaniye,
180 ton kuru fasulye, 50 ton nohut, 50 ton buğday, 10 ton makarna,
20 ton incir, 24 ton rafine pamuk yağı olmak üzere toplam 334 ton
olur. Öte yandan soğukların iyice şiddetlenmesiyle Yunanistan’da
durum daha da kötüleşir. 333
Bütün bu olup bitenlere ilaveten 15 Temmuz 1943 tarihinde
Yunanistan’dan kaçmayı başaran eski Yunanistan İçişleri Bakanı
Georges Exintaris ise önümüzdeki birkaç ay içerisinde Yunanistan’a
329- Mark Mazower, a. g., e., s. 29.
330- The Milwaukeee Journal, 22 Mayıs 1943.
331- Milliyet, 29 Aralık 1976.
332- The Glasgow Herald, 31 Mayıs 1943.
333- Alman işgali sonrasında uygulanmaya başlanan abluka ve ambargo çıkmazında sefalet ve işgalin acısını çeken
Yunanistan’da 1944 sonlarında iç ayaklanmalar da ortaya çıkacaktır ve bunun sonucunda ülke kanlı bir iç savaşa da
sahne olacaktır. Wolfgang Höpker, Akdeniz; Kesin Sonuçların Alınacağı Deniz, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara,
1970, s. 33.
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özgürlük veya daha fazla yardım gelmemesi halinde ülkenin tam anlamıyla biteceğini ve haritadan silineceğini ileri sürer. 334 Exintaris
ayrıca Alman propagandasının açlık çekmesine rağmen Yunan halkı
üzerinde bir etki yapmadığını, ülkenin işgalden kurtulacağına olan
inanç nedeniyle insanların çektikleri bütün acılara rağmen ayakta
kalmaya çalıştıklarını da belirtir. Öte yandan 31 Ağustos 1943 tarihinde Atina gazetelerinde “Ellas-Türk şirketinin kira ile tuttuğu
İsveç bandıralı Halleron gemisi 4700 tonluk hamule ile dün Pire’ye
gelmiştir. Şeker, bezelye, fasulye, reçel, kurutulmuş patates ve türlü
ilaçlardan ibaret olan bu yükün erzak kısmı Yunanistan’a Almanya
hükümetince temin edilmiş, ilaçlar ise Almanya Kızılhaç cemiyeti
tarafından Yunanistan Kızılhaç cemiyetine teberru olarak gönderilmiştir. Erzakı ahaliye dağıtmak işi bu sefer dahi Milletlerarası
Kızılhaç Cemiyetinin himmetine verilecektir. Maliyet fiyatı önce
de yapıldığı üzere İaşe Nezareti, Milletlerarası Kızılhaç cemiyeti
ve Almanya hükümetinin hususi murahhaslığı arasında kararlaştırılacaktır... Halaren gemisi yükünü çıkarınca Ellas-Türk şirketinin
himmetiyle Venedik’te biriktirilmiş olan erzakı da Yunanistan’a
taşımak üzere tekrar bu yöne doğru yollanacaktır.” şeklinde çıkan
haberle ilgili olarak Başkonsolos tarafından “Almanya son zamanlarda Yunanistan’a oldukça önemli miktarlarda yiyecek maddeleri göndermektedir. En ziyade şeker ve patates gelmiştir. Almanya bu suretle Yunan
milletine karşı alakasız olmadığını göstermiş olmakta ve Yunanların iaşelerini temin isteğinde İngilizlerle Amerikalıların yalnız olmadıklarını
anlatmaya çalışmaktadır. Öte yandan Almanlar, Kanada’dan, Birleşmiş Milletlerden, başka yerlerden Yunanistan’a erzak geliyorsa bunun
ancak kendileri tarafından bu yiyecek maddelerine el konulmaması taahhüt edilmiş ve bu taahhüdün tutulmuş olması sayesinde mümkün olduğunu ileri sürmektedirler. İsveç vapurları yalnız Kanada ile Yunan limanları arasında değil, diğer memleketler ve bu arada Adriyatik limanları ile Yunanistan arasında da işlemektedirler. Adriyatik ile İyoniyen
334- The Miami News, 18 Ağustos 1943.
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denizin şimdi tamamıyla harp sahası içine girdiği düşünülürse bir Türk
vapurunun da İstanbul ile Pire limanı arasında işleyerek Yunanistan’a
arada sırada erzak getirmesinde Almanlarca hiçbir mahzur olmamak
lazım gelir. Bu mesele ile ilgili olarak Kızılay kurumunun bir Türk vapuru ile Yunanistan’a erzak göndermesi işi dolayısıyla ayrı bir yazı ile
yüksek katlarına bilgi verileceğini arz eyler, saygılarımı sunarım.”335
denilir.
Bu arada ülke dışında faaliyet gösteren Yunan Kızılhaç Teşkilatı
Başkanı olan ve karısıyla 23 yaşındaki kızı336 Atina’da bulunan Dr.
A. P. Cawadias ise yaptığı açıklamada Yunan halkının artık tamamen bittiğini ve bu ülkeye yapılan yardımların özellikle et ve balık
gibi protein değeri yüksek gıdalarla ilgili olarak arttırılmaması halinde açlık trajedisi yaşayan ülkenin bir başka kış mevsimi geçiremeyeceğini belirtir. 337 Aynı açıklamada Cawadias ülkede başlayan
Alman işgaliyle birlikte yetersiz beslenme ve buna bağlı olarak da
açlık trajedisinin yaşandığını, ayda bir gelen yardım malzemelerinin
geçici olarak çözüm getirdiğini, ülkede zenginlerin bile artık satıp
yerine yiyecek alabilecekleri maddi güçlerinin kalmadığını ve bu
açlığın dünyanın görüp göreceği en kötülerinden birisi olduğunu da
belirtir. Cawaidas tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede yetersiz beslenme ve açlığa bağlı olarak ortaya çıkan bebek ölümleri ise
düşünülenden çok daha azdır. Bunun sebebi ise anne ve babaların
kendilerini feda etmek pahasına ele geçirebildikleri bütün yiyecek
maddelerini kendilerinin de yemesi yerine çocuklarına ve bebeklerine yedirmeleridir. 1943 senesi bitmek üzereyken Yunanistan’dan
gelen haberler hiç de iç açıcı değildir ve ABD’nin Yunanistan Bü335- KGMA. Atina Başkonsolosu tarafından 11 Ekim 1943 tarihinde hariciye Vekâletine gönderilen 588269 sayılı
resmi yazı.
336- Esasında karısı ve kızı İngilizler tarafından ülke dışına çıkartılan Cawadias bir süre sonra onlardan yine ayrı
kalacaktır çünkü Kızılhaç yardım ekiplerinde gönüllü olarak çalışmak üzere tekrar Yunanistan’a dönen her iki
kişi İsviçre’ye götürülmeyi de, sahip oldukları avantajlardan yararlanmayı da reddederler. Daha sonraki süreçte
Cawadias’ın karısının yiyecek bir şeyler alabilmek için değerli mücevherlerini satışa çıkardığı da öğrenilir. The Age,
29 Ekim 1943.
337- The Age, 29 Ekim 1943.
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yükelçisi Burton Y. Berry, İndianapolis’te yaptığı açıklamasını hiç
abartmadan aktaracağını belirtir ve “Amerikalılar burada evlerindeki
tozları toplamaya çalışırken Yunanlar sokak arabalarıyla açlık kurbanlarını topluyorlar ve çöp arabalarıyla götürüp atıyorlar. Yırtık paçavraların içindeki insanlar kadar iyi giyimli insanların da çöplüklerde yiyecek bir şeyler aradıklarını gözlerimle gördüm.”338 der.
1944 yılına gelindiğinde başta Avustralya ve Yeni Zelanda olmak
üzere buğdaydan et ve süte kadar gıda yardımı sağlayacak nakliye
gemileri hazır olmasına rağmen bunları İngiltere’ye getirmek ve
oradan da başta Yunanistan olmak üzere sıkıntı çeken ülkelere göndermek hususunda İngiltere hükümeti tarafından alınmış bir karar
söz konusu değildir. 339 Söz konusu bu ülkelerden getirilecek hububat ayrıca İngiliz vatandaşlarına da dağıtılacaktır ve İngiliz yetkililer savaş döneminde kendi halklarının da inanılmaz fedakârlıklarda
bulunduklarını, açlıkla karşı karşıya yaşadıklarını ve Queen’s Messengers gibi yardım kuruluşları vasıtasıyla yardım alabildiklerini
de belirtir. 340 Aynı yıl içinde savaşın bitmesi beklenmesine rağmen
Yunanistan’da açlık tehlikesinin ortaya çıkardığı zararların telafisinin çok da kolay olmayacağı düşünülmektedir ve İngiltere’de
Winston Churchill bu ülkeye yardım konusunda artık daha rahat
ve esnek davranmakla birlikte gıda yardımı götürecek gemilere karşı Almanların U denizaltılarının hala ciddi tehlike olduğunu ifade
etmektedir. 341
Aynı şekilde 1944 yılına girildiğinde Türkiye’nin geleceği konusunda ve Türkiye’yi yakından ilgilendiren konularda kararların
alındığı İkinci Kahire Konferansı da başlamıştır. Birinci Kahire
Konferansı sonrasında özellikle İngiltere ve Sovyetler Birliği’nin
Türkiye’den beklentileri Türkiye’nin bir an evvel savaşa dâhil ol338- Eugene Register-Guard, 10 Kasım 1943.
339- The Sydney Morning Herald, 18 Ağustos 1944.
340- A.g.g., 18 Ağustos 1944.
341- A.g.g., 18 Ağustos 1944.
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ması yönündeydi. Bu bağlamda Sovyetler Birliği, Türkiye’nin savaşa
girerek Sovyetler üzerindeki Alman baskısını biraz olsun hafifletmesini talep ederken, İngiltere ise açılacak ikinci bir cephe vasıtasıyla Ege denizi, adalar ve özellikle Yunanistan’daki Alman işgal kuvvetlerini bölgeden uzaklaştırmayı hedeflemektedir. Sonuç olarak
burada ortaya atılan düşünceler ve talepler Türkiye’nin çıkarlarına
değil, diğer ülkelerin menfaatlerine uygun davranışlardır. Bu arada
Kasım 1943 döneminde toplanan Tahran Konferansı sırasında da
Türkiye üzerindeki baskıların arttırılması yönünde kararlar alınır.
Winston Churchill konuyla ilgili olarak ısrarla Türkiye üzerinde durur ve ‘esas karar almamız gereken mesele Türkiye’nin ne suretle savaşa sokulacağıdır. Ege’deki adaları işgal etmemiz de buna bağlıdır.’
der. Bu noktada üzerinde tartışılan konular Türkiye’den ne yapmasının istenebileceği, savaşa sokabilmek için Türkiye’ye nelerin teklif edilebileceği ve böyle bir teklifin sonuçlarının neler olacağıdır.
Örneğin 1 Aralık 1943 günü yapılan toplantıda Türkiye’nin savaşa
girmesi hâlinde müttefik devletler tarafından hangi tür silahlarla
destekleneceği konusunda bir tartışma da yapılır. 342 Bu dönemde de
Türkiye’nin İsmet İnönü ve kurmayları tarafından uygulanan ince
politikaları ortaya çıkar. 343
1944 Ocak ayında İngiliz ve Türk askerî yetkilileri arasında
Türkiye’ye sağlanacak yardımlar konusunda ikili görüşmeler yapılmaya başlanır. Görüşmelerin 3 Şubat 1944 tarihinde herhangi bir
olumlu sonuca bağlanmadan kesilmesinin hemen ardından 28 Şubat 1944 günü Türkiye’de çalışmakta olan bütün İngiliz teknokratlar ülkeden ayrılmaya başlarlar. Bunun hemen ardından İngiliz ve
Amerikalı diplomatların Türk yetkililerle görüşmelerde bulunmasına da yasaklama getirilir. İngiliz ve Amerikan hükümetlerinin bu
konuda aldıkları sert önlemler yüzünden söz konusu ülkelerle dip342- Mustafa Gül, “İkinci Dünya Savaşı Sırasında Müttefikler Arasında Yapılan Önemli Toplantılarda Türkiye”,
Altıncı Askerî Tarih Sempozyumu, 20–22 Ekim 1997, Genelkurmay Başkanlığı Yay., 1999, Ankara, s.39.
343- Selim Deringil, “Hasta Adamın Dinç Evlatları” Toplumsal Tarih, Sayı 121, Ocak 2004, İstanbul, s. 80.
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lomatik ilişkiler de tam manasıyla kesilir. Bunun ardından İngiliz
hükümeti yaptığı bir açıklamayla Türkiye’ye yaptığı askerî yardım
çalışmalarını 2 Mart 1944 tarihinde sona erdirdiğini açıklar. Amerikan hükümeti de aynı konudaki bir yaptırımı 1 Nisan 1944’den
itibaren geçerli olacak şekilde uygulamaya koyar. İngiliz ve Amerikan hükümetlerinin Türkiye üzerindeki baskıları bununla da sınırlı kalmaz ve Yunanistan’a yapılan Türk yardımları konusunda
Türkiye’nin en büyük kozu durumundaki krom madeni konusunda
da 19 Nisan 1944 günü sert bir uyarı gelir ve Türk hükümeti de 21
Nisan 1944 tarihinde Almanya’ya yapılan krom ihracının durdurulduğunu açıklamak zorunda kalır. 1939–1945 dönemini kapsayacak
şekilde savaşın devam ettiği dönemde Kafkasya, Kırım, Romanya, Bulgaristan Yugoslavya, Arnavutluk, Yunanistan, Akdeniz ve
Karadeniz’de savaş devam etmekte ve yayılmakta olmasına rağmen
bu dönem zarfında Türkiye dışında yaşayan Türklerin göç hareketlerinde bir duraklama, ancak sığınma girişimlerinde ise bir artış
gözlemlenecektir. 344
1944 yılı içinde Türkiye açısından en sıkıntılı durum ülkeyi savaş ortamına çekmeye çalışan İngiltere’nin Türkiye üzerinde yarattığı baskı ortamıdır. İngiliz resmi makamları bu konuda konuşmamayı tercih ederken Reuter Haber Ajansı ile Daily Mail gazetesi
İngiltere’nin Türkiye’ye savaş malzemeleri sevk etme işleminin ikinci bir emre kadar durdurulduğunu bildirirler. 345 Türkiye’nin 1944
yılında da Yunanistan’a yönelik yardım faaliyetleri devam etmek344- Örneğin 1940 yılında Bulgaristan’dan 2004 göçmen ve 5000 sığınmacı, Romanya’dan 3021 göçmen,
Yugoslavya’dan 1060 göçmen, diğer ülkelerden de 131 göçmen Türkiye’ye gelir. 1941 yılında ise Bulgaristan’dan
3903 göçmen, Romanya’dan 712 göçmen, Yugoslavya’dan 517 göçmen, diğer ülkelerden de 129 göçmen ve 6902
sığınmacı gelir. Aynı şekilde 1942 yılına gelindiğinde Bulgaristan’dan 2660 göçmen, 12 sığınmacı, Romanya’dan
367 göçmen, Yugoslavya’dan 77 göçmen, diğer ülkelerden 503 göçmen ve 642 sığınmacı gelir. 1943 yılında
Bulgaristan’dan 1138 göçmen, 7 sığınmacı, Romanya’dan 75 göçmen, Yugoslavya’dan 5 göçmen, diğer ülkelerden
de 122 göçmen ve 969 sığınmacı gelir. 1944 yılına gelindiğinde Bulgaristan’dan 418 göçmen, 376 sığınmacı,
Romanya’dan 21 göçmen, Yugoslavya’dan 12 göçmen, diğer ülkelerden 60 göçmen ve 99 sığınmacı Türkiye’ye
giriş yapar. 1945 yılında ise Bulgaristan’dan 625 göçmen, 6 sığınmacı, Romanya’dan 5 göçmen, diğer ülkelerden 60
göçmen ve 2059 sığınmacı ülkeye giriş yaparlar. Yusuf Çam, “İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’ye Göçler”, Altıncı
Askerî Tarih Semineri Bildirileri I, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara, 1998, s. 312–313.
345- Cumhuriyet, 3 Mart 1944.
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tedir. Ancak daha 1944 yılında başında hükümet aldığı bir kararla
ikinci bir duyuruya kadar yabancıların Türkiye’ye girişleri yasaklanır. 346 Bu kararın alınmasındaki en önemli etken ise çeşitli şekillerde Türkiye’ye giriş yapan yabancıların bazı merkezlerde izdihama
neden olmaları ve altyapı eksikliği nedeniyle bu şekilde gelen büyük
grupların ihtiyaçlarına cevap verme konusunda çekilen sıkıntıdır.
Türk hükümeti bu kararı alırken savaş içinde olsun olmasın pek çok
farklı ülkenin de uyguladığı böyle bir tedbire başvurduğunu da açıklar. Bu kararla beraber bu tarihten itibaren Türkiye’ye giriş yapacak
olanların pasaportların vize işlemlerinin yapılmayacağı da bildirilir.
Öte yandan Amerikan Gıda Dağıtım Enstitüsü (American Institute
of Food Distribution) ise yaptığı açıklamada her ne kadar savaşın
getirdiği sorunlar nedeniyle Avrupa’da açlık tehlikesi yaşansa da bu
durumun ifade edildiği kadar kötü ve tehlikeli boyutlarda olmadığını, tarlalardaki ilk mahsulün alınmasıyla birlikte açlık sıkıntısının
nispeten azalacağını belirtir. 347 Oysa gerçek durum hiç de öyle değildir ve tamamen propagandaya yönelik olarak yapılan bu açıklamaya
tamamen tezat olacak şekilde 1945 başında dünyanın neredeyse yarısı açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalırken yaklaşık 1.000.000.000
kişi de acilen gıda yardımı almak zorundadır. 348 Aynı açıklamalar
daha sonraki süreçte de UNRRA’nın yaptığı üzere devam eder ve
açlık sıkıntısı çeken ülkelere yönelik yardım girişimlerinin artarak
devam etmemesi halinde dünyanın korkunç bir sonla karşılaşacağı
belirtilir. 349
Aynı dönem içerisinde Yunanistan’a 5.000 ton kömür ihracına
müsaade eden hükümet daha sonra 10.000 tonluk ikinci bir partinin
de gönderilmesine karar verir. Bu arada açlık sıkıntısı çeken Yunan346- Cumhuriyet, 2 Şubat 1944.
347- The New York Times, 13 Şubat 1944.
348- The Pittsburgh Press, 30 Kasım 1945.
349- Örneğin Birinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’daki beslenme sorunu konusunda çalışmalar yapan Herbert
Hoover aynı şekilde İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde de Avrupa’da yaklaşık 500.000.000 kişinin açlık tehdidi
altında olacağını ifade eder. Los Angeles Times, 20 Kasım 1942 ve Ottawa Citizen, 27 Ekim 1945.
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lara yardım olarak fasulye, nohut, kurutulmuş balık yanında elma 350
ve arpa da gönderilirken Yunan askerleri için elma şekeri gönderilmesi de ihmal edilmez. Örneğin İstanbul’dan gönderilecek 140 ton
balıktan başka Üsküdar Müddeiumumîliğince 10 ton kolyoz, 15 ton
koloridye temin edileceği, ayrıca piyasadan uskumru, hamsi, lakerda, koloridye ve başka balıklar da alınarak Yunanlara gönderileceği
bildirilir. 351 Öte yandan İzmir’de Kızılay temsilcisi Salih Başotaç
tarafından daha önceden satın alınan 140 ton ve Üsküdar Müdde-i
Umumiliğince temin edilecek olan 25 ton balıktan başka tuzlu balık
alınıp alınmayacağı da sorulur. Buna mukabil verilen cevapta daha
önceden ayarlanan 140 ton balık ve İmralı’da bulunan balıklardan
başka balık satın alınmayacağı bildirilir. 352 Bu noktada belirtilmesi
gereken bir husus ise Kızılay tarafından İmralı’daki yeni cezaevinde mahkûmlara hazırlattırılan muntazam ve sağlam fıçılar içerisindeki toplam 500 fıçılık iyi derecede tuzlu koloridye ile kolyozun da
Yunanistan’a gönderileceğidir. 353 Söz konusu bu balıklar İstanbul’da
teslim kaydıyla ve piyasa fiyatından iki kuruş noksanıyla Kızılay İstanbul Mümessilliği vasıtasıyla satın alınmıştır. 354 Bu arada balık
alımı konusunda İstanbul’da Yusuf Yarar ve Kardeşleri şirketinden
satın alınan ancak teslim alınıp gönderilemeyen balıklar konusunda
yaşanılan ihtilaf üzerine konu hukuki çerçeveye taşınır ve hukukçuların yaptıkları tahkikat neticesinde şirketin yapılan anlaşmalara
sadık kalmak suretiyle çalıştığı, satın alınan balığın 120 tonluk kısmının zaten daha önceden teslim alınıp Yunanistan’a gönderildiği,
satıcıların Kızılay ile olan münasebetlerinde hürmet ve emniyet konusunda hassas davrandıkları ve son defa olarak alınan balıkların
350- Vatan, 3 Mart 1941 ve 1 Nisan 1941.
351- KGMA. Kızılay Umum Müdürlüğüne İstanbul Depo Müdürlüğü tarafından gönderilen 20 Mart 1944 tarihli
ve 8141 sayılı telgraf.
352- KGMA. Kızılay temsilcisi Salih Başotaç tarafından gönderilen ve Umumi Merkez Muhasebe Müdürü B.
Rahmi Argon tarafından alınan 22 Mart 1944 tarihli ve 8504 sayılı telgraf yazışması
353- KGMA. Türkiye Kızılay Cemiyeti İstanbul deposu tarafından gönderilen 17 Şubat 1944 tarihli ve 5157 sayılı
resmi yazı.
354- KGMA. Münakalat Vekâleti tarafından gönderilen 16 Şubat 1944 tarihli ve 4683 sayılı resmi telgraf yazışması.
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teslim edildikten sonra Yunanistan’a gönderilmesi ve bu konunun
kapatılmasının uygun olacağı belirtilir. 355
Bu arada Cumhurbaşkanı İsmet İnönü de 8 Nisan 1944 günü
Yunanistan’a 30 ton daha giyecek yardımında bulunulacağını açıklar. 356 Bu yaşanılanlara ilaveten Toprak Mahsulleri Ofisi’nden 50 ton
mısır, 200 ton buğday, 250 ton akdarı, 100 ton arpa, 100 ton nohut,
60 ton baklanın verilmesi hususunda Kızılay tarafından hazırlıklar
yapılmaktadır. Bu mahsullerin dökme mi yoksa çuvalla mı verileceği belli olmadığından Kızılay her türlü tedbiri almak suretiyle
beheri 300 kuruştan boş çuval almaya da başlar. 357 Ayrıca 50 ton
zeytin için de Bursa Koza Zeytin Tarım Kooperatifi’nin İstanbul’da
bulunan yetkilisiyle temasa geçilir ve kendisine evsaf verilmek suretiyle fiyat istenir. 358 Bu arada piyasada aynı malın daha ucuza bulunup bulunmayacağı da araştırılır. Ayrıca 150 ton fındık için yapılan
müracaata kooperatif tarafından malların kabuklu olarak Giresun
ve diğer Karadeniz limanlarında olduğunu ve iç imaline başladıklarını ancak Nisan’ın ilk haftasından sonra malın hazır olabileceğini
belertir. Ayrıca Atina Üniversitesi mensuplarına yönelik olarak gönderilecek gıda malzemelerinden 5 ton makarna, 5 ton pirinç, 5 ton
kuru sebzenin mubayaası için Toprak Mahsulleri Ofisi’ne müracaat
edilir. 359 Ayrıca 5 ton zeytinyağı için de Ticaret Ofisi’ne bir müracaat
söz konusudur. Aynı günlerde Yunanistan’a gidecek olan İsveç bandıralı gemiyle bu ülkeye gidecek olan Kızılay Cemiyeti Depo Müdürü Haydar Kermen’e Atina’daki Beynelmilel Kızılhaç delegesi Beat
Von Yglutz ve Atina Üniversitesi rektörüne verilmek üzere Şükrü
Sayın tarafından verilen iki mektubun yerlerine ulaştırılması görevi
355- KGMA. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından gönderilen 27 Mart 1944 tarihli ve 8901 sayılı
resmi yazı.
356- Vatan, 8 Nisan 1944.
357- KGMA. Kızılay Genel Müdürlüğü adına Direktör H. Kermen’den Rahmi Argon’a gönderilen 22 Mart 1944
tarih ve 8851 sayılı telefon teyidi.
358- A.g.a.
359- A.g.a..
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verilir. 360 Yunanistan Sosyalist Parti Genel Başkanı G. Papandreou
ise ülkenin özgürlüğüne kavuşacağı günler yaklaştıkça Almanların
insanlık dışı davranışlarının arttığını, açlık tehdidinin hala devam
ettiğini, ülkede yaşanılanların hayal bile edilemeyeceğini, para kullanmanın söz konusu olmadığı ülkede gıda konusunda tek umudun
ülke dışından gelecek yardımlar olması nedeniyle tehlikenin daha
da büyüdüğünü belirtir. 361
Bu arada Yunanistan’a yardım malzemeleri götürmekte olan
Bardaland isimli İsveç bandıralı gemide İsveç Kızılhaç görevlisi olmadığı, gemiye yüklenilecek yardım malzemesi arasında bulunulan
fındığın da vapur hareket edinceye kadar teslim edilip edilmeyeceği
konusu tartışma yaratır. 362 Ayrıca Yunanistan’a yardım malzemesi
götürecek olan bu geminin götüreceği 1300 ton civarındaki malzeme için sigortasının şirket tarafından Kızılay adına yaptırıldığı, sigortanın Kızılay tarafından yaptırıldığı takdirde mutat Kızılay hissesi dolayısıyla meselenin Ankara’da şirketle halledilmesi gerektiği,
durdurulan oyun kâğıdı satışlarının devam edip etmeyeceği hususu
ve İsveç vapuruna hususi kolilerin alınıp alınmayacağı da tereddüt yaratır. 363 Aynı günlerde Yunanistan’a gönderilmek üzere satın
alınan 150 ton baklaya ilaveten 120 ton daha bakla satın alınması,
Ofis’te bulunmaması halinde bunun piyasadan karşılanarak gemiye
yüklenmesi ve Midilli’ye gönderilmesi de kararlaştırılır. 364
Yunan adalarına gönderilmek üzere tarım şirketleri vasıtasıyla
400 ton incir ve 400 ton da üzüm mubayaası yapılması kararlaştırılır ve daha sonra satın alınan bu erzakın sevkıyatının durdurulması
360- KGMA. Genel Müdürlüğü adına Direktör H. Kermen’den Rahmi Argon’a gönderilen 29 Mart 1944 tarih ve
7982 sayılı resmi muhaberat.
361- The Canberra Times ve The Mercury Australia, 17 Nisan 1944.
362- KGMA. Kızılay Cemiyeti Umum Merkezi tarafından gönderilen 22 Mart 1944 tarihli ve 7346 sayılı yazı
363- KGMA. Direktör H. Kermen vasıtasıyla B. R. Argon’a gönderilen 29 Mart 1944 tarihli ve 9480 sayılı telefon
teyidi.
364- KGMA. Ticaret Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Reisliğine gönderilen 4 Nisan 1944
tarihli ve 9780 sayılı resmi yazı.
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üzerine 49 ton üzümle 30 ton incirin mubayaa ve sevk muamelesi
gerçekleştirilemez. Konuyla ilgili olarak Kızılay’a bir yazı gönderen
İzmir İncir ve Üzüm tarım Satış Kooperatifleri Birliği 21 Ekim 1943
tarihli telgrafla sipariş edilen 400 ton üzüm ve 400 ton incirden o
güne kadar 351 ton üzüm ve 370 ton incir İzmir merkezi tarafından
alındığını, siparişin bakiyesi olan 49 ton üzüm ile 30 ton incirin ise
ellerinde kaldığını ve bu mahsulün depolarında muhafaza edilmekte bulunduğunu, mevsimin ilerlemiş olması ve depo durumunun da
müsait bulunmaması nedeniyle bu malların bir an evvel alınmasını
ve üzüm bedeli olan 4.180 Türk lirası ile incir bedeli olan 23.400
Türk lirası olmak üzere toplam 63.580 liranın bir an evvel tediyesinin gerektiğini bildirir. 365 Konuyla ilgili olarak bu üzümlerin alkol
üretiminde kullanılmak üzere İnhisarlar İdaresi’ne satılması gündeme gelir. Konuyla ilgili olarak ilgili kurumdan verilen cevap ise
olumsuz olur ve daha sonra Kuşadası’na iade edilen bu üzümlerin
H. Whittall ve ortaklarına satıldığı, incirlerle pekmezin ise alındığı
belirtilerek ödeme yapılmasının söz konusu olmadığı bildirilir. 366
İzmir Kızılay Merkezi tarafından daha sonra yapılan açıklamada
incirlerin henüz İnhisarlar İdaresi tarafından muayenesinin yapılmadığı, üzümün kilosunun 25 kuruşa İzmir’de Nihat Üzümcü firmasına satıldığı, pekmezlerin de İngiliz ticaret korporasyonundan
alınan bilgiye göre kesafetleri 36 bumeden 45 bumeye iblağ için
bir imalathaneye verildiği belirtilir. 367 Milletlerarası Kızılhaç Kurumu tarafından Yunanistan’daki şubesi vasıtasıyla 1944 Şubat ve
Mart döneminde muhtaç Yunanlara yapılan yardımların dökümü
de kamuoyuyla paylaşılır. 368 Buna göre Atina ve çevresinde fırın365- KGMA. Tariş tarafından 12 Şubat 1944 tarihinde gönderilen 4735 sayılı resmi yazı.
366- KGMA. Kızılay Umum Müdürlüğü tarafından gönderilen 3 Nisan 1944 ve 8356 sayılı, İzmir Merkezi
tarafından gönderilen 16 Mart 1944 ve 9 Mart 1944 tarih ve 8243 sayılı yazısı.
367- KGMA. Kızılay Umum Müdürlüğü İzmir Merkezi tarafından gönderilen 16 Mart 1944 ve 9 Mart 1944 tarih
ve 8243 sayılı yazısı.
368- KGMA. Hariciye Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Reisliğine gönderilen 25 Temmuz
1944 tarihli ve 18231 sayılı resmi yazı.
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cılar, bakkallar ve komisyonlar vasıtasıyla 5.876.000 okka buğday
ve mısır, 1.077.000 okka hububat, 247.000 okka pirinç, 1.374.000
oka çorba komprimesi, 292.000 kutu süt kondense, 242.000 okka
taze süt ve 69.850 adet yumurta dağıtılmıştır. 369 Ayrıca Penelopez,
Mesolongi, Epir, Selanik ve adalar bölgesine de 3.875.000 okka un,
453.000 okka bulgur, 759.000 okka hububat ve 307.000 okka çorba
tozu dağıtımı gerçekleştirilir. Bu erzak haricinde yerli mahsullerden ve Halaren vapuru ile Ella-Türk Anonim Şirketi vasıtasıyla Trieste ve venedik yolu kullanılmak suretiyle Almanya’dan getirtilen
31.000 okka kuru patates ve patates unu, 1.039.000 okka hububat,
330.000 okka şeker, 3.000 okka zeytinyağı ve 142.000 okka kuru
üzüm Atina ve çevresinde, 5.000 okka hububat, 5.000 okka şeker,
36.000 okka kuru üzüm ve 3.000 adet sabun da taşrada dağıtılır. 370
Mart 1944 döneminde Atina ve çevresinde 7.605.000 okka buğday
ve mısır, 305.000 okka hububat, 41.000 okka pirinç, 1.110.000 okka
çorba tozu, 780.000 okka tuzlanmış balık, 76.000 kutu kondense
süt, 271.000 okka taze süt ve 80.410 adet yumurta dağıtımı gerçekleştirilir. Taşraya sevk edilen yardım malzemesi ise 6.226.000 okka
un, 327.000 okka bulgur, 640.000 okka hububat ve 440.000 okka
çorba tozu olarak gerçekleşir. 371
Sürgündeki Yunan hükümeti sözcüsü Joseph Besso’nun yaptığı
açıklamaya göre 8 milyon nüfuslu ülkede yaklaşık 2.000.000 kişi
sıtmadan sıkıntı çekerken tüberküloz olanların sayısı 1.5 milyon
civarındadır ve açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 900.000’i
çoktan aşmış durumdadır. 372 Yunanistan’da ise ülkeyi işgal eden
ve binlerce Yunan insanının açlıktan hayatını kaybetmesine neden
olan Nazi güçleri karşısında Yunanların öfkesi her geçen gün daha
369- KGMA. Hariciye Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Reisliğine gönderilen 25 Temmuz
1944 tarihli ve 18231 sayılı resmi yazı.
370- A.g.a.
371- A.g.a.
372- The Pueblo Indicator, 4 Mayıs 1944.
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da artmakta ve “suyla değil ancak Alman kanıyla söndürülebilecek
bir öfke”373 haline dönüşmektedir. Almanların ülkeyi darmadağın edip ezip geçen askeri gücü karşısında Yunanların et etkili ve
vazgeçilmez silahları ise sabır ve itidalden başka bir şey değildir.
Türkiye’den Mayıs 1944 itibarıyla Yunanistan’a yardım faaliyetleri
hiç aksamadan ve bütün güçlüklere rağmen devam ederken yaşanılan bazı tatsız durumlar da söz konusudur;374
“Yunanistan’a gönderilmiş olan yiyecek maddelerinin gerek nakli,
gerek tevzii işlerine acizleri tarafından herhangi bir müdahale vaki olmuş değildir. Her nedense Türkiye’den Yunanistan’a erzak gelmesini ve
memleketimizden buraya erzak gelse bile bunların Türkiye’den geldiğini Yunan halkının bilmesini istemeyen (Bu ifademi Cenevre Milletlerarası Kızılhaç Cemiyeti’nin Atina delegesi İsviçreli Monsieur De Clut
ile diğer bitaraf ve Yunan birçok kimselerin şahadetiyle de ispat edebilirim.) İsveç heyeti reisi Monsieur Sandstrom ile İsveç Konsolosu Monsieur Risberg’in fikirleri kendilerince pek ehemmiyetsiz addettikleri Türkiye munaredatını tamamıyla Midilli’de bırakmak ve bunlardan Pire’ye
hiçbir şey getirmemekti.
Onlar Kanada’dan getirilen un, kuru sebze, tuzlu balık ve sair gıda
maddeleri yanında Türkiye’den gelenlerin hiç mesabesinde olduğu, bunların Atina’ya getirilmesindeki faydanın Midilli’den Pire’ye zeytinyağı
getirmekteki faydaya nispetle pek cüzi bulunduğu, esasen Atina’dan
Midilli’ye erzak gönderilmekte olduğu cihetle İsveç vapurundaki Türkiye menşeli yiyecek maddelerinin Midilli’ye çıkarılmasının her cihetten
muvafık olacağı düşüncesinde idiler.
Erzak tevziatı ile meşgul ve İsviçrelilerle İsveçlilerden ve Alman ve
Yunan murahhaslardan mürekkep bir komisyonda Türkiye menşeli erzak üzerinde kendi vapurlarıyla taşınmış olmasına binaen adeta tasar373- Pittsburgh Post Gazette, 20 Eylül 1944.
374- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Yunan Adalarına Yardım Dosyası. Atina-Pire Başkonsolosu
tarafından Hariciye Vekâletine gönderilen 19 Mayıs 1944 tarihli ve 204/98 sayılı yazı.
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ruf iddiasına kalkışan İsveçlilerin istediklerini yapmalarına mani olacak yegâne tedbir olarak komisyonun diğer azası tarafından ‘Türkiye
Başkonsolosu mezuniyetle Türkiye’de bulunduğu esnada Yunanistan’a
erzak sevki meselesi ile de meşgul olmuştu. Bir defa da onun malumatına
müracaat edilse iyi olur.’ denilmiştir. Bunun üzerinedir ki İsveç Konsolosu nezdime gelmiştir. Acizleri konsolosa erzakın nakil ve tevzii işlerinde hiçbir mesuliyet kabul edemeyeceğimi, erzak Türk Kızılay kurumu
tarafından kimin namına gönderilmişse o makamın reyi ile ve verilen
talimata uygun olarak hareket edilmesi gerekeceğini ve Türkiye’den ayrıca Ege adalarına erzak gönderildiği cihetle bu defa Pire için gönderilen
erzaktan Midilli’ye hiçbir şeyin çıkarılmasına lüzum olmayacağı kanaatinde bulunduğumu söyledim. Söz arasında ve sırf İsveçlilerin erzakı
kendilerine mal ederek Midilli’de bırakmalarına mani olmak maksadıyla ‘…aynı cinsten, aynı miktarda ve Türkiye’den geldiği kaydıyla,
Midilli’de bırakılacak erzak yerine buradan gıda maddeleri verilse bile
hiç kimsenin bundan malumatı olmaması ve buradan verilen erzakın
aynen Türkiye’den gelmiş addedilmesi’ lüzumunu tebarüz ettirdim ve
‘… Mesela tuzlu ve kuru balık tabirleri müphemdir. Türkiye’den gelen
kuru veya tuzlu balığın tıpkı tıpkına benzeri burada yoksa-ki olmasına
pek güç ihtimal verilebilir-mübadele yapılması doğru olmaz sanırım.’
sözlerimi ilave ettim.
Bu defa gönderilmiş olan erzakın ne yolda tevzii lazım geleceği hakkında Kızılay cemiyetimizin Sayın Reisi tarafından Yunan Kızılhaç’ına
bir mektup gönderildiği, tarih ve sayısı yukarıda gösterilen tahriratta
işar buyrulmakta ise de Yunan Kızılhaç Cemiyeti böyle bir mektup almamıştır. Esasen gelen erzaktan da Yunanistan’da halk ile en yakından
ilgili olan müteaddit hastaneler ve öksüz çocuk yurtları idare eden, tesis
ettiği birçok aşevlerinden fakirlere her gün binlerle kap sıcak yemek tevzii eden bu kuruma hiçbir şey verilmemiştir. Yalnız, Kızılay Yüksek Reisliğinden Cenevre Milletlerarası Kızılhaç Komitesi’nin Yunanistan’daki
delegesi Monsieur De Klut’a bir mektup gelmişse de yukarıda adı geçen
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Monsieur Sandstrom’un reisliği altındaki İsveç İdare Komitası’nın müdahalesi yüzünden Monsieur Klut gerek Cenevre’den gerek Ankara’dan
aldığı talimata göre hareket etmek imkânına malik bulunmadığını acizlerine ifade etmiştir.
Üniversite için gönderilmiş olan erzak da burada birçok dedikodulara, münazaalara sebep olmuştur. Şöyle ki geçen yıl mezuniyetle
Türkiye’ye gelmezden önce Atina Üniversitesi Rektörü ile Politeknik Mektebi Rektörü’nün imzalarıyla bir mektup almıştım. Bunda,
Atina’daki yüksek tahsil gençliğinin gıdasızlık yüzünden perişan bir
durumda oldukları ve aralarında verem hastalığının pek ziyade arttığı
ileri sürülerek bunlara yemek vermek üzere kurulmuş olan mutfak için
ayda 30 ton erzakın Türkiye’den gönderilmesine delaletim iltimas edilmekte idi. Acizleri bu hususta Yüce Vekâletleri ile Kızılay Reisliğine ve
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne maruzatta bulundum ve şimdilik bir
defaya mahsus olmak üzere bu miktar erzakın Atina üniversitelilerine
hediye olarak yakında gönderileceği ve ileride nakil vasıtası bulundukça
bu miktar erzakın üniversite namına Türkiye’den tedarik ve ihracına
müsaade olunmasının derpiş edilebileceği hususunda aldığım vaat üzerine Atina’ya geri döndükten sonra keyfiyeti her iki rektöre bildirmiştim.
Rektörler de bir heyet halinde Başkonsolosluğa gelerek teşekkürlerini
bildirmişlerdi.
Bu kere vapurla Atina Üniversitesi Rektörüne hitaben gönderilen bir
mektupta gönderilen erzakın üniversiteye ait bulunduğu zikredilmiş olduğundan rektör bu erzakı her iki üniversite talebesinin mutfağına ait
olmayıp yalnız Klasik üniversite heyetine ait bulunduğu iddiasıyla kendi almakta ısrar etmiştir. Milletlerarası Kızılhaç delegesinin fikrine göre
rektörün maksadı bu erzakı hatta Klasik üniversite mutfağına bile vermek olmayıp ancak kendisiyle profesörler arasında taksim etmekten ibaret imiş. Bu cihet acizlerini alakadar etmese de önceki teşebbüste iştiraki
bulunan Politeknik Mektebi rektörü ve profesörlerinin Başkonsolosluğa
gelerek keyfiyeti protesto ettiklerini arz etmeliyim. Acizleri, önceden beri
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takip ettiğim politikaya sadık kalarak ‘erzakın tevzii işine müdahale
edemeyeceğimi, seri bir muhabere vasıtasına malik bulunmadığını cihetle hükümetimden de bu hususta istizanda bulunamayacağımı, ancak bu
meseledeki malumatımı buradaki ilgililere bildireceğimi’ söyledim. Rektörler arasındaki çekişme elan devam etmektedir.
Bu işteki âcizane kanaatime gelince; Yunanistan’a erzak İsveç bandıralı vapurlarla gönderildikçe bunların müdahalesine set çekilemeyeceğini, ileride gönderilecek erzaktan bir miktarının da Yunan Kızılhaç’ına
tahsisinin faydalı olacağını, Yunanistan’a şimdiye kadar yapılmış ve
bundan sonra yapılacak yardımlar hakkında yabancı ve yerli makamlarla kurum ve şahsiyetlerin nokta-i nazar ve mütalaalarımı ileride bildireceğimi arz eder, derin saygılarımı sunarım.”
Aynı gün itibarıyla Atina-Pire Türk Konsolosu’na Uluslararası
Kızılhaç Teşkilatı’nın Atina’daki temsilcisi B. D. Glutz tarafından
gönderilen resmi yazıda ise öncelikle Türkiye’nin ve Türkiye’de
yaşayan Yunan asıllıların işgal altındaki Yunanistan’a yaptıkları
gıda yardımının bu ülkeye gönderilmesi konusundaki teşekkürleri
iletilir ve bu yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine iletilmesi
konusunda gerek Türk hükümetinin gerekse Kızılay’ın kendisine
duydukları güven konusunda da minnettarlıkları iletilir. 375 AtinaPire Türk Konsolosu tarafından Yunanistan’da olup bitenlerle ilgili
olarak ’Her nedense Türkiye’den Yunanistan’a erzak gelmesini ve
memleketimizden buraya erzak gelse bile bunların Türkiye’den
geldiğini Yunan halkının bilmesini istemeyen İsveç heyeti reisi
Monsieur Sandstrom ile İsveç Konsolosu Monsieur Risberg’in…”376
denilerek İsveçli yetkililerin bu anlaşılmaz davranışına dikkat çekilirken Türkiye’ye yönelik şükran mesajları da ardı ardına gelmektedir. Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı’nın Atina’daki temsilcisi B. D.
375- KGMA. K. No.2884, D. No. 1944-1945/9-8. Atina’da görevli Kızılhaç temsilcisi tarafından 19 Mayıs 1944
tarihinde Türkiye’nin Atina-Pire Başkonsolosu I. Özkaya’ya gönderilen resmi yazı.
376- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Yunan Adalarına Yardım Dosyası. Atina-Pire Başkonsolosu
tarafından Hariciye Vekâletine gönderilen 19 Mayıs 1944 tarihli ve 204/98 sayılı yazı.
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Glutz ise yukarıda belirtilen yazısında bu yardımların doğrudan ve
gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda azami duyarlılığı göstereceğini de belirtir ve özellikle açlık ve yetersiz beslenme
konusunda ciddi sıkıntılar çekilen adalar bölgesine gönderilecek
yardımlarla birlikte Atina ve Pire gibi büyük şehirlerde de dağıtım
yapılacağını ifade eder. Bu arada Yunanistan’a uygulanan İngiliz
ambargosunun devam etmesi nedeniyle son dönemde Kanada’dan
gelen gıda yardımının dağıtılmasında pek çok kişinin acil yardıma
ihtiyacı olmasına rağmen ve bu durum da gayet açık bir şekilde bilinmesine rağmen yardımların tek elden ve herkese aciliyetine bakılmaksızın dağıtılacağı da bildirilir. Bu arada Türkiye’den gelen
yardım malzemelerinin dağıtılması konusunda herhangi bir kısıtlamanın olmaması, kimlere dağıtılacağı konusunda gönderenlerin
bir ön şartının olmaması ise Kızılhaç yetkililerinin işini kolaylaştıran bir husus olarak değerlendirilir. 377 Aynı günlerde Atina’da tesis
edilen Ella-Türk şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı A. G. Bacalbassis tarafından Türkiye’nin Atina-Pire Başkonsolosu’na gönderilen yazıda ise mükemmel Türk-Yunan dayanışmasından söz edilerek Yunan halkını rahatlatmak ve onları sıkıntılarından kurtarmak
amacıyla Türkiye’nin “hiç durmadan ve usanmadan” bu durumu
düzeltmek için gösterdiği çabalar için teşekkür edilir378, ayrıca özellikle 1940–1941 dönemindeki “o korkunç açlık yıllarında” Kurtuluş
gemisinin getirdiği yardımlardan övgüyle söz edilir. A. G. Bacalbassis ayrıca o acı günlerin bir daha yaşanmaması için temennilerini de ekler. Bununla birlikte 1944 yılındaki genel görüntü de pek iç
açıcı değildir ve başta Türkiye olmak üzere farklı şekillerde ülkeye
gelen ve Kızılhaç tarafından dağıtımı yapılan yardımlar ise Yunan
halkının ihtiyacını karşılamaktan uzaktır. Bacalbassis bu durumun
serbest piyasa ekonomisini ve dolayısıyla karaborsayı da hareket377- KGMA. K. No.2884, D. No. 1944-1945/9-8. Atina’da görevli Kızılhaç temsilcisi tarafından 19 Mayıs 1944
tarihinde Türkiye’nin Atina-Pire Başkonsolosu I. Özkaya’ya gönderilen resmi yazı.
378- KGMA. K. No.2884, D. No. 1944-1945/9-8. Ella-Türk Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı A. G. Bacalbassis
tarafından Türkiye’nin Atina-Pire Başkonsolosu’na gönderilen 27 Mayıs 1944 tarihli resmi yazı.
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lendirdiğini, böyle olunca da daha az alım gücü olmakla birlikte
herkes alıcı durumunda olduğunu, yüksek enflasyon, fiyatların aşırı bir şekilde yükselmesi, insanların alım gücünün azlığı ve düşük
maaşlar nedeniyle herkesin elinde ne var ne yok satmaya çalıştığını
ve acil ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığını belirtir. Burada bir kritik nokta ise özellikle 1940-1941 döneminde en değerli mücevherlerinden pahalı tablolarına, hatta yaşadıkları lük konutlara varıncaya
kadar ellerinden çıkartan, bazen bunların karşılığında bir avuç un
veya bir ekmek alabilen Yunanlarda artık satacak değerli bir eşya da
kalmamış olmasıdır. Böyle olunca da serbest piyasa ekonomisi ve
karaborsanın yaşandığı pazar devamlı olarak beslenen; ancak çok
dar bir kesime hitap edebilen bir pazar görünümüne girer. Yunan
halkının yaşadıklarının düzeleceğine gittikçe daha da kötüleştiği
ve içinden çıkılamaz hale geldiğini belirten Bacalbassis bu noktada
Ella-Türk’e büyük görevler düştüğünü, 1941 yılından bu yana çabalarını ve gayretlerini arttırarak devam ettirdiklerini ve herkesin
takdirini kazandıklarını; ancak en yoğun ve içten takdir duygularının Türkiye’den geldiğine emin olduğunu da belirtir. Bu durumu
Bacalbassis “Türk-Yunan dostluğunun temelindeki zekâ ve gönül
zenginliğine”379 bağlar. Türkiye ile ilişkilerin Ella-Türk sayesinde daha da verimli hale geldiğini belirten Bacalbassis bu duruma
Türkiye’nin olumlu desteğinin de inkâr edilemez olduğunu da ifade eder. Bu noktada Bacalbassis tarafından arzu edilen ve önerilen
ise daha önce olduğu üzere Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticari
işbirliğinin canlandırılması ve özellikle Yunanistan ekonomisinin
düzeltilmesi açısından Türkiye’nin yardım ve desteğini bir kere
daha görmektir. 380
Özellikle 1944-1945 döneminde savaşın bitme umudu, ülkenin
tekrar özgürlüğüne kavuşacağı düşüncesi, devamlı artan fiyatlar
379- A.g.a.
380- KGMA. K. No.2884, D. No. 1944–1945/9–8. Ella-Türk Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı A. G. Bacalbassis
tarafından Türkiye’nin Atina-Pire Başkonsolosu’na gönderilen 27 Mayıs 1944 tarihli resmi yazı.
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ve insanların nispeten rahatlamaya başladıkları inancıyla yiyecek
stoklamaktan vazgeçmeleri şehir merkezlerinde nüfusun göçler
nedeniyle patlama yaşamasıyla birleşince durumun göründüğü kadar olumlu olmayacağı da anlaşılır. Öte yandan Ella-Türk Yönetim
Başkanı iki ülke arasında yeniden canlandırılmasını istediği ticari
ilişkilerle ilgili olarak Yunanistan’ın içinde bulunduğu durumun da
farkındadır ve bununla ilgili olarak takasa veya değiş tokuş yönteminin daha uygun olacağını, Türkiye’den Yunanistan’a gönderilecek ticari malların çoğunluğunun ise yiyecek maddeleri olacağını,
işgal ve savaş yorgunu Yunanistan’da az olsa Türkiye’nin ihtiyaç
duyacağı bazı maddelerin bulunabileceğini ve bu mallar arasında
2.000 ton terebentin, 2.000 ton sülfürik asit, 1.000 ton farklı kimyasallar ve asitler, 500 ton alümin sülfat ve 50 ton da farklı kimyasallar bulunabileceğini değerlendirmektedir. 381 Bu malzemelerin
Türkiye’ye ithal edilebilmesi için yetkililerden müsaade de alan
Ella-Türk Şirketi karşılığında Türkiye’den hangi gıda maddelerinin
getirtilebileceğini tespit etmekle meşguldür. Öte yandan takas veya
değiş tokuş karşılığında olmayacak şekilde Yunanistan’a gönderilecek her türlü ihtiyaç maddeleri karşılığında ödeme yapacak gücü
olmayan Yunanistan devletiyle ilgili olarak Ella-Türk’ün Türkiye’ye
önerisi ise ihraç edilecek bütün malın bedelinin Yunanistan dışında ve Türkiye’de yaşayan Yunanlar tarafından garanti edilmesi ve
güvence alınması yönündedir. Konuyla ilgili olarak Yunanistan’ın
Ankara’daki Büyükelçiliği ve İstanbul’daki konsolosu da çalışmalar
yapmaktadır. Yukarıda bazı örnekleri verilen ve Türkiye’ye gönderilmesi planlanan kimyasallarla ilgili olarak ülkenin sorun yaşadığı hususlar ise bunların ne şekilde ambalajlanacağı ve güvenliğinin
sağlanarak Türkiye’ye gönderileceği ve ulaşım için de hangi yolun
kullanılacağıdır. Yunanistan’da yapılan çalışmalar sonrasında tehlikeli madde statüsündeki kimyasalların demiryoluyla Dedeağaç üzerinden İstanbul’a nakledilmesine karar verilir. Nakliyatın başarılı
381- A.g.a.
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ve güvenli olacağı yönünde Shenker isimli nakliyat firması tarafından güvence verilmiş ve kimyasalları taşımak için özel imal edilmiş
ve korunaklı/zırhlı hale getirilmiş vagonlar da hazırlanmıştır. Söz
konusu vagonlar halen Bulgar işgalinde bulunan Yunan topraklarından transit olarak geçecektir. Bununla birlikte Ella-Türk şirketi
demiryoluyla yapılacak taşımanın hem güvenlik, hem zaman hem
de maliyet açısından sakıncalarının bulunduğunu da göz önüne almakta ve taşımacılık faaliyetinin büyük bir kısmının denizden ve
Türk bandıralı gemilerle yapılmasını da talep etmektedir. 382
“Türk hükümetinin Yunan halkına yaptığı bunca yardımdan
sonra” Türkiye’nin bu öneriyi reddetmeyeceğini düşünen Ella-Türk
şirketi ittifak devletlerinden kiraladığı ve rotası da savaşan taraf ülkeler tarafından belirlenecek olan 4.500 tonluk SS Hallaren isimli
yük gemisini Türkiye’ye vermek istediklerini, Türkiye’nin ise “bir
dayanışma örneği olarak ve hiçbir karşılık beklemeden taşınacak
ve dağıtılacak yiyecek yardımlarının Yunan halkı tarafından bilinmesini istediğini” de ilave etmektedir. Yiyecek yardımlarının taşınmasının ötesinde dağıtımı aşamasında da aynı şeyleri bekleyen
Türkiye’nin düşüncelerine paralel olarak Ella-Türk Şirketi de bu
yardımların “aramızdaki değerli dostluğu” pekiştirecek büyük ve
etkili bir durum yaratacağını belirtmekte ve son yıllarda Türkiye
tarafından Yunan halkına yapılan yardımların ışığında Türkiye’ye
tıpkı Büyük Açlık Dönemi’nde olduğu üzere yiyecek yardımlarının
Türkiye’nin Atina-Pire Başkonsolosluğu, Uluslararası Kızılhaç Cemiyeti ve Yunan Kızılhaç Teşkilatı tarafından önceden belirlenen
dağıtım şartlarına göre yapılmasını ve Yunanistan’a böylece en az
30.000 ton yiyecek yardımı getirilebilmesini önermektedir. EllaTürk tarafından Türkiye’nin göndermesi istenilen yiyecek yardımı
içinde ayrıca sürü hayvanları, et, balık da bulunmaktadır ve bu durumu Bacalbassis “Yunan halkının ihtiyaçlarının Türkiye’nin yardım382- KGMA. K. No.2884, D. No. 1944–1945/9–8. Ella-Türk Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı A. G. Bacalbassis
tarafından Türkiye’nin Atina-Pire Başkonsolosu’na gönderilen 27 Mayıs 1944 tarihli resmi yazı.
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ları sayesinde karşılanacağının siz de farkındasınızdır ve Yunan halkı
bunun Türk halkı ve onun hükümeti sayesinde olduğunu hiçbir zaman
unutmayacaktır.” denilir.
Bacalbassis tarafından kaleme alınan yazı son derece duygusal
bir sonla tamamlanır ve Bacalbassis “Hayırlısı” dedikten sonra “Sizin sesinizle benim duygularım birlikte daha da güçlenerek ve sizin
hükümetiniz sayesinde ‘Nitekim oldu.’ diye haykıracaktır.” diyerek
yazısını bitirir. Elinde, avucunda ne var ne yok satmış, bütün mal
varlığını, değerli tablolarını, arabalarını, gayrimenkulünü, yükte
hafif pahada ağır her şeylerini, evlerinin bütün eşyalarını ve neredeyse bütün giyeceklerini bile yiyecek bulabilmek ümidiyle elden
çıkartmış olan Yunan halkı için belki de en zor dönem 1944–1945
dönemi olur çünkü ellerinde değerlendirebilecekleri hiçbir şeyleri
yoktur ve bu durumu en iyi şekilde gözlemleyen Ella-Türk Şirketi de
ivedi olarak Türk yardımına ihtiyaç duyduklarını, yeterli yardımın
zamanında gelmemesi halinde yaşayacaklarının 1941 döneminden
çok daha korkunç olacağını da kolaylıkla öngörebilmektedir. 383
“Istırapları saklanamayacak kadar acıklı”384 Yunanistan’da ise
durum hiç de iyiye gitmemektedir ve Alman işgal güçleri ülkede
yaşanan açlık ve yetersiz beslenme yanında sabotaj ve tehdit gibi
sebeplerle yüzlerce Yunan vatandaşını hapse atmakta ve öldürmektedir. Şubat-Mart 1944 devresinde yaklaşık 400 Yunan vatandaşı
Tripolis’te Alman askerleri tarafından infaz edilirken idam edilen
50 kişi, kurşuna dizilen 290 kişi yanında geriye kalanlar da toplama kamplarına gönderilen 3500 kişiyi Kalamata bölgesinde tutsak
olarak alır. 385 Bu olayın hemen ardından da aralarında 5 de kadın olmak üzere toplam 100 Yunan vatandaşı ise Larissa’da bir Alman tre383- A.g.a.
384- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941–1943/9–4. Kızılay Umum Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürü ve Yunanistan
Kızılay delegelerinden Saim İ. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Yüksek Reisliğine gönderilen 26 Ekim 1941 tarih
ve 21474 sayılı yazı.
385- The Palm Beach Post, 17 Temmuz 1944.
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nine sabotaj iddiasıyla kurşuna dizilirler. 386 10 Haziran 1944 günü
ise Yunanistan’daki sözde hükümetin İzmir mahreçli olarak verdiği
habere göre Yunan EAM örgütü üyeleri tarafından 30 Alman askerinin çatışmada öldürülmesinin intikamını almak üzere Distomo köyünde 1.000 kişi Alman askerleri tarafından kurşuna dizilmiş ve köy
tamamen yakılıp yıkılmıştır. 387 Yunan hükümeti ise yaklaşık 24.000
Yunan vatandaşının Almanlar tarafından tutsak alındıklarını, sıhhi bakıma muhtaç olanlara Almanlar tarafından ihtimam gösterilmediğini ve muhtemelen çoğunun kurşuna dizildiğini de açıklar.
Atina’daki Averoff Hapishanesi’nde ise 2.300’ü siyasi mahkûm olmak üzere binlerce Yunan vatandaşı tutulmaktadır. Böylece Yunanların Alman askerlerine karşı her sabotaj girişimi hemen ardından
onlarca Yunan’ın kurşuna dizilmesine, evlerinin ve köylerinin yakılıp yıkılmasına, tarladaki mahsulünün yakılmasına da neden olur;388
“…Selanik’e çok yakın, hemen dağların alt tarafında Hortiates isimli bir köy vardır. Oradaki çatışmalarda bir Alman askeri öldü ve hemen
ertesi günü şafak vakti Alman askerleri köye geldiler ve 15 yaşın üstündeki bütün erkeklerin köy meydanında toplanmalarını istediler. Hepsi
makineli tüfekle orada kurşuna dizildiler; ancak almanlar bununla yetinmediler ve bütün evlere tek tek girerek fırınlarını ısıtmalarını ve bahçelerinde ateş yakmalarını istediler. Hepsi iyice korlanıp kızınca önce çocukları, sonra da kadınları ve ihtiyarları ateşe atıp yaktılar. En sonunda
köyü yakıp yerle bir ettiler. Bunları yaşayan tek köy burası değildi. Daha
pek çok köy ve Yunan aynı kaderi paylaştı…”
Bir yandan “bu kadar kesif halk kütleleri bu kadar az gıda maddeleriyle beslenmeye”389 ve Yunan adalarına yardım edilmeye ça386- A. g. g., 17 Temmuz 1944.
387- Ottawa Citizen, 10 Temmuz 1944.
388- Mary Agrofiotou’dan aktaran http//bbc.co.uk/ww2peopleswar/stories /78/a5798578.shtml ve The New
York Times, 14 Ocak 1944.
389- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941–1943/9–4. Kızılay Umum Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürü ve Yunanistan
Kızılay delegelerinden Saim İ. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Yüksek Reisliğine gönderilen 26 Ekim 1941 tarih
ve 21474 sayılı yazı.
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lışılırken bir yandan da bu yardım malzemelerini götürecek Türk
motorlarının personelinin güvenliği de son derece dikkatle takip
edilir ve tedbirler alınır. Örneğin “Sakız ve Sisam adalarına yiyecek
maddeleri taşıyacak yelkenlimizin hava taarruzlarından masuniyetinin teminat altına alınması hususunu teminen İngiliz Sefareti
nezdinde yapıldığı marülarz yazımızda bildirilen teşebbüs üzerine
bu kerre mezkûr sefaretten gelen cevapta İngiliz hükümetinin meseleyi tekrar tetkik ettiği, salâhiyettar makamların Sakız ve Sisam
limanlarını yelkenlimiz bu limanlarda bulunduğu sırada bombardıman etmeyecekleri hakkında kati teminat veremeyecekleri, çünkü
düşmanın böyle bir taahhütten istifade etmeğe kalkışacağı, bununla
beraber limanda bulunmalarına müsaade edilmiş olan gemilerin zarara uğramaması için hava taarruzları esnasında gerekli tedbirlerin
alınmasına ihtimam edileceği bildirilmekte ve Yunanistan’a yiyecek maddeleri taşıyan gemilerin ve uğradıkları limanların sayısının
çokluğuna rağmen şimdiye kadar seferleri için ‘sauf conduit’ verilmiş olan gemilerden hiçbirinin zarar görmediği, buna istisna teşkil
eden Wiril namındaki İsveç Kızılhaç vapurunun yaralanmasının
ancak tespit edilmiş olan programı takip etmemiş olmasından ileri
geldiği beyan olunarak...”390 denilerek durum tespit edilir. Konuyla
ilgili olarak Türk yetkililer tarafından İngilizlere yapılan müracaatta
Sisam, Sakız ve Midilli adalarına yardım götürmek üzere ayda 300
ton yiyecek götürecek 150 tonluk bir yelkenlinin ayarlandığı belirtilir; ancak İngilizler tarafından Ataşe Naval vasıtasıyla konuyla ilgili verilen cevapta geminin İzmir’den hareketinden en az 48 saat
evvel haber verilmesi, motorun iki yanının milli renklere boyanmış
olması ve bunları özellikle geceleyin aydınlatmış olarak gitmesi,
ayrıca Midilli’ye giderken, dönerken ve orada beklerken motor için
teminat verilebileceği, ancak motorun Sisam ve Sakız adalarında
bulunduğu esnada motorların ve diğer gemilerin havadan tefrikine
390- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Hariciye Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi
Merkezi Reisliğine gönderilen 30 Mayıs 1944 tarihli ve 13867 sayılı resmi yazı.
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imkân bulunmadığından havadan meydana gelebilecek saldırılara
karşı teminat verilemeyeceği belirtilir. 391 İngilizler ayrıca yardım
götüren Türk motorlarıyla ilgili olarak verilen garantinin sadece bir
tek motor için olduğunu, birden fazla motor için verilemeyeceğini,
gönderilecek yardım malzemelerinin İngiliz hükümeti tarafından
daha evvelden tasvip edilmek ve bunların mubayaasının da Türk
Kızılalı yanında İngilizler vasıtasıyla yapılması, yiyecek malzemelerinin sevki ve adalarda dağıtılması işinin İzmir’den evvelce yapılan
yüklemede ve yapılan anlaşmada belirtildiği gibi İsveçliler tarafından yapılması, İsveç makamlarının da bu işi yapmaya hazır oldukları belirtilir.
Kızılay’ın ilgilendiği konulardan birisi ise Yunanistan’a gönderilecek domuz eti meselesidir ve Namık Çonker isimli tüccar tarafından kendi buzhanelerinde “en yüksek evsafta ve en müsait fiyatla 30
ton hazır domuz salamurasının hazır olduğu” belirtilen müracaata
30 Haziran 1944 günü yapılan açıklamada “halen domuz etine ihtiyaç bulunmadığı”392 belirtilir. Bu arada İstanbul’da yayın yapmakta
olan Nouvelles Hebdomadaires isimli gazete tarafından Kızılay’a
müracaat edilerek “Gazetemizin gelecek haftaki nüshasında Kızılay
ve Kızılhaç’ın işgal altında bulunan Yunanistan’a bugüne kadar yaptıkları yardım hakkında bir yazı intişar edecektir. Memleketimizin
yardımı hakkında tam ve mufassal malumat almak üzere şehrimizdeki Kızılay mümessiline müracaat ettik. ‘Aradığınız malumat ancak merkezden verilebilir.’ cevabı aldığımızdan aşağıdaki suallere
lütfen cevap verilmesini rica ederiz.”393 denilir394 ve cevaplandırılması istenilen “Kurtuluş ve Dumlupınar vapurları Yunanistan’a kaç
391- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Hariciye Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi
Merkezi Reisliğine gönderilen 30 Mayıs 1944 tarihli ve 12590 sayılı resmi yazı.
392- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Namık Çonker’e Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından
gönderilen 30 Haziran 1944 tarihli ve 15864 sayılı cevabi yazı.
393- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Söz konusu gazete tarafından 13 Temmuz 1944 tarihinde
Kızılay Cemiyeti Umumi merkezine gönderilen 18004 sayılı yazı.
394- A.g.a.
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sefer yapmıştır?”, “Yunanistan’a gönderilen gıda maddelerinin cinsi
ve ayrı ayrı miktarları nedir?”, “Vapurla birlikte Yunanistan’a giden
Kızılay mümessilinin vazifesi hakkında kısa malumat ve bundan
maada Kızılay’ın Yunanistan’a başka yardımı varsa nedir?”395 soruları yöneltilir. Bu konuyla ilgili olarak Kızılay tarafından gazeteye
gönderilen cevabi yazıda ise işgal altındaki Yunanistan’a yapılan
yardım faaliyetleri başlıklar altında sıralanır396 ve Kızılay Cemiyeti
Başkanlığı tarafından 13 Ekim 1941 tarihinde Kurtuluş gemisiyle
başlayan Yunanistan’a insani yardım faaliyetleriyle ilgili olarak “Kızılay Cemiyeti beher seferde takribi olarak 2.000 ton yiyecek maddesi götürmek üzere İstanbul limanıyla Pire limanı arasında 12 sefer
yapmıştır. Bu seferden ilk altısı Kurtuluş isminde hususi bir firmaya
ait bir şileple yapılmış, bu vapurun 20 Ocak 1942 tarihinde altıncı
seferini yaparken Marmara Denizi’nin Marmara adasına çarparak
batması üzerine Devlet Deniz Yolları idaresine mensup Dumlupınar isminde diğer bir şilep kiralanarak gıda maddeleri sevkine devam edilmiş, Temmuz 1942 sonlarına kadar da bu vapurla altı sefer
yapılmıştır. Bu iki tarih arasında yapılan seferlerde yollanan gıda
maddelerinin topyekûn miktarı 24.000 küsur tonaja baliğ olmuştur
ki bu gıda maddeleri de balık, füme domuz eti, mercimek, fasulye,
bezelye, nohut ve patates unları gibi maddelerden ibarettir. Bunlar
haricinde memleketimiz dâhilinde oturan akraba, dost ve yakınları
tarafından Yunanistan’daki halka hediye olarak gönderilmesi istenilen adedi binlere yükselen beşer koliler içinde iaşe maddeleri gönderilmiş ve keza açık kart ve haberleşme varakaları halinde de binlerce muhabere evrakı götürülerek işgal kuvvetlerine teslim edilmiş
ve birçoklarının da cevapları alınarak sahiplerine teslim edilmiştir.
Temmuz 1943 tarihinde İsveç Kızılhaç’ına ait olup İzmir’e uğrayan
Fenris isminde bir vapurla da pamuk yağı, kuru fasulye ve benzeri
gıda maddelerinden mürekkep 335 tonluk bir parti ile 100 yatak,
395- A.g.a.
396- A. g. a.
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200 çarşaf, 100 yastık yüzü, 100 yün battaniyeden ibaret hastane
eşyası da aynı vapurla Atina’daki Yunan Kızılhaç’ına gönderilmiştir. 397 3 Temmuz 1943 tarihinde İzmir limanına gelen ve yükleme
işlemleri 4 gün içinde tamamlanarak hareket etmesi beklenilen İsveç bandıralı Fenris vapurunun esasında Temmuz ayında yapması
gereken bu seferi 8 Temmuz 1943 tarihinde İzmir limanından hareket etmek suretiyle başlayacak olmasına rağmen zamanında yapılamaz ve İsveç sefareti tarafından yapılan açıklamada geminin en
erken 10 Temmuz 1943 günü limandan ayrılabileceği belirtilir. Nisan 1944 ayında ise İsveç Kızılhaç’ına mensup Bardaland vapuruyla
120 tonu Midilli adasına, 1300 ton ve ayrıca 80 koli yiyecek maddesi Atina’daki Milletlerarası Kızılhaç Komitesi’ne gönderilmiştir.
Bu 1300 tondan 30 tonu Atina Üniversitesi profesör ve talebesine
dağıtılmak üzere verilmiştir. Yunanistan’a Kurtuluş ve Dumlupınar
vapurlarıyla gönderilen gıda maddelerinin tahmil, sevk ve tahliyesinde hazır bulunmak, Atina’da emtia konşimentolarını ait olduğu
makamlara teslim ve iaşe komisyonlarında istişari mahiyette Türkiye Kızılay Cemiyeti’ni temsil, Yunan, Alman, İtalyan Kızılhaçlarıyla
temas vazifeleriyle muvazzaf olarak Kızılay’dan iki delege bu seyahatlere iştirak ettirilmiştir.” denilir.
Yukarıdaki resmi raporda söylenen ve 3 Temmuz 1943 tarihinde
Türk karasularına giren söz konusu Fernis isimli bu İsveç gemisiyle
ilgili olarak Yunan Kızılhaç’ı tarafından daha sonra yapılan açıklamada bu yükün toplam 334 ton 863 kilo olduğu belirtilir. Söz konusu gıda yardımı 100 ton fasulye, 50 ton nohut, 50 ton buğday, 10 ton
erişte, 20 ton kuru incir ve 24 ton 863 kilo da sıvı yağdan oluşmaktadır. 398 Gemide ayrıca Mısır’daki Yunan Kızılhaç Cemiyeti tarafın397- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1943/9-4c. Hariciye Vekâleti Birinci Daire Umum Müdürlüğü tarafından Kızılay
Cemiyeti Reisliğine gönderilen 8 Temmuz 1943 tarih ve 10605/847 (12701) sayılı yazı.
398- Yunan Kızılhaç Başkanı Georges D. Rhallys ve Genel Sekreter Cons. F. Yannacopoulos imzasıyla gönderilen
söz konusu yazıda ayrıca açlıktan kıvranan Yunanistan’a yönelik olarak Türkiye’nin ve Kızılay Genel Müdürlüğünün
yaptığı insani yardımların takdirle karşılandığı ve Yunan halkının Türkiye’ye müteşekkir olduğu da belirtilir.
KGMA. K. No. 2603, D. No. 1943/9-4c. Yunanistan Kızılhaç Teşkilatı tarafından Kızılay Cemiyeti Başkanlığına
gönderilen 22 Temmuz 1943 tarihli ve 5129 sayılı resmi yazı.
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dan transit olarak Yunanistan’a gönderilen 37 kasa sağlık malzemesi
ve İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği adına gönderilmiş 15 koli yardım malzemesi de bulunmaktadır. 399 Fernis gemisiyle Yunanistan’a
gönderilen insani yardım malzemeleri arasında Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri tarafından Atina Üniversitesi’ndeki
meslektaşlarına gönderilen 15 koli içinde yaklaşık 500 malzeme de
bulunmaktadır. Öte yandan pirinç, un, fasulye, zeytinyağı gibi temel gıda maddelerinin hala bulunamadığı400 işgal altındaki Yunan
adalarına giden Türk gazetecileri de ellerinden geldiğince Yunanların içinde bulundukları durumu yansıtmaya çalışırlar;401
“Bu yazımda işgal altındaki Yunan adalarında tatbik edilen ekonomik şartları ve Almanların çekilip gittikleri topraklarda görülen mali ve
iktisadi keşmekeşi bizzat şahidi olduğum misallerin yardımıyla anlatmaya çalışacağım. Her müstevli gibi Almanlar da işgal ettikleri bölgelerin iktisadi kaynaklarını kendilerine uygun bir şekilde ele aldılar. İşgalin
birinci senesinde adaların belli başlı istihsal maddeleri olan deri, zeytinyağı, limon, portakal ve sakız mahsullerini münhasıran işgal bölgelerinde tedavül eden marklarla topluyorlar ve muhtelif Avrupa merkezlerine
sevk ediyorlardı.
İşgali müteakip başlayan münakale güçlükleri ve tedavüldeki markların kıymetsizliği yüzünden adaların dış ticarete müstenit iaşe durumları bozulmuştur. Bunun üzerine adalar halkı ikinci işgal yılında Almanlardan verdikleri mahsullere mukabil zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak
maddelerin getirilmesini talep ettiler. Bu teklif Almanların hoşuna gitmemekle beraber halkın ısrarlı mukavemeti karşısında Almanya’dan
ve diğer işgal bölgelerinden biraz un, biraz şekerle taklit ziynet eşyaları
ve fotoğraf malzemesi getirmeye başladılar. Getirilen gıda maddeleri
399- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1943/9-4c. Yunanistan Kızılhaç Teşkilatı tarafından Kızılay Cemiyeti
Başkanlığına gönderilen 22 Temmuz 1943 tarihli ve 5129 sayılı resmi yazı.
400- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Atina-Pire Başkonsolosluğu tarafından Hariciye Vekâletine
gönderilen 3 Aralık 1941 tarihli ve 641/259 sayılı yazı.
401- Cumhuriyet, 29 Ekim 1944 ve 4 Kasım 1944.
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yetecek miktarda değildi ve hemen karaborsaya intikal ediyordu. Pek
tabii olarak bunlardan ufak bir azlık istifade ediyor, çoğunluk ise açlıktan kırılıyordu. Alman markları halk arasında büyük bir itimatsızlıkla
karşılandı. Bunun üzerine her garnizonun işgal bölgesine beraberinde
götürdüğü, otomobillerde taşınır darphanelerdeki yeni drahmiler bastılar. Gezdiğim adalarda beş drahmilikten on drahmiliğe kadar bu şekilde
basılmış kâğıtlara tesadüf ettim. Böylelikle halkın cepleri para desteleriyle dolarken ambarları boşalıyordu. Bugün aç milyonerler diyarıdır.
Drahmi tarihte misli görülmemiş şekilde düşüyor. Benim oralarda bulunduğum sıralarda 1.000.000 Drahmi bir kuruşumuzun kıymetini
ancak karşılayabiliyordu. Drahminin bu aşırı kıymetsizliği karşısında
halk başka mübadele vasıtaları aramaya koyuldu. İngiliz, Mısır altınlarıyla Türk banknotları hususi alışverişlerde halen kullanılmaktadır.
Harpten evvelki drahmilere piyasada ara sıra tesadüf ediliyor. Bütün bu
vasıtaların elverişsiz olduğu sahalarda ise geniş bir ayni mübadele hüküm sürmektedir.
Midilli’de fotoğraf malzemesi satan bir mağazanın vitrinleri Kodak
filmleriyle dolu idi. Bizde olmayan bu filmlerden birkaç tane almak istedim. Adamcağız benden buğday istedi, bir film için bir kilo buğday.
Çarşıların manzarası pek acıklı idi. Manifatura dükkânlarında bir parçacık bez bulmanın imkânı yoktu. Bir kısım mağazalarda Almanların
getirdiği ufak tefek eşyalar bulunuyordu ama ateş pahasına satılıyordu.
Bir çift çocuk çorabı 500.000.000 Drahmi idi. Terziler eskileri yamamak ve tornistan etmekle meşguldüler. Büyük bakkaliye dükkânlarının
rafları çoktan örümcek tutmuştu. Temizce bir lokantada yediğim bir
akşam yemeği için 120.000.000 Drahmi ödemek mecburiyetinde kalmıştım. Saymakla bitmeyecek bir para.
Nitekim on dakikada yediğim yemeğin hesabını görmek için bundan daha fazla müddet beklemek zorunda kalmıştım. Midilli’nin güzel
otellerinden biri olan Britanya’da tek yataklı bir odanın gecelik ücreti
50.000.000 Drahmi idi. Almanlar gider gitmez adalara gelip yerleşen
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İngiliz-Amerikan yardım heyetleri durmadan çalışmaya başladılar.
Buna rağmen getirilen gıda maddeleri ancak büyük şehirlere yetmekte
idi. Üç işgal yılında ekmeğin, şekerin yüzünü görmeyen köyler hâlâ aynı
mahrumiyet içinde kıvranmaktadırlar. Bugün iaşe vaziyetinin nasıl bir
keşmekeş içinde bulunduğunu anlatmak için bir misal vereceğim. Günde
nüfus başına 120 dirhem kara ekmek dağılırken tatlıcı dükkânlarında
has undan yapılmış baklavalar satılmakta idi.
Köşe başlarına kurulmuş tezgâhlarda da lokmalar pişiriliyordu.
Midilli’de geçirdiğim ikinci günü Belediye Reisi Anaguastopulos’u ziyaret ettim. Kendisini teminine nasılsa muvaffak olduğu bir miktar sütü
emzikteki çocuklar için tevzide buldum. O da üç yıl ekmek yememiş
bahtsızlardan biri idi. ‘Bereket versin.’ diyordu; ‘Balık, zeytinyağı ve
zeytin tanesi bulabiliyorduk. Bu sayede açlıktan ölenlerimiz çok olmadı
fakat takatsizlikten çalışamıyor, evlerimizde uzanmış yatıyorduk. İngiliz, Amerikan heyetleri iaşe durumumuz düzelinceye kadar bize yardımda bulunacaklarını vaat ettiler. Buna inanıyoruz.”

1- Atina Üniversitesi’ne Yapılan Yardım Faaliyetleri
Atina Üniversitesi fakir talebeleri için Atina Üniversitesi Rektörü tarafından “Yunan gençliği adına müracaat ediyorum. 2500 fakir
talebe için açılacak aşhaneye ayda 10 ton tuzlu balık, 5 ton pirinç,
5 ton makarna, 5 ton zeytinyağı ve 5 ton kuru sebze yollarsanız bu
gençleri veremden ve ölümden kurtarırsınız”402 şeklindeki mesajıyla
açılacak aş ocaklarına verilmek üzere her ay 30 ton civarında gıda
yardımının Türk-Ellas şirketi vasıtasıyla ve karayoluyla ücretsiz
olarak Atina’ya gönderilmesi konusunda Kızılay tarafından gerekli
destek verilirken bu malların karayoluyla gönderilmesi esnasında
Bulgar ve Alman hükümetleri nezdinde ne gibi girişimlerde bulu402- “Birkaç gün için İstanbul’a geldiği anlaşılan Atina Başkonsolosumuz İstanbul mümessilliğimiz vasıtasıyla bize
Atina Üniversitesi rektörünün şu dileğini bildirmiştir.” denilen 26 Birinci teşrin 1943 tarihli ve 19832 sayılı resmi
yazı. Ayrıca KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliğinin 23 Ekim
1943 tarihli ve 20779 sayılı resmi yazısı
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nulduğu ve söz konusu şirketin bu hükümetlerden müsaade alıp almadığı da araştırılır.403
Aynı müracaat döneminde Atina Başkonsolosu vasıtasıyla EllasTürk şirketinin yaptığı bir diğer müracaat ise 6 Ekim 1943 tarihli
müracaatla Yunanistan’daki “sıhhi müesseselerin pek ziyade muhtaç oldukları halde şimdiye kadar tedarik edilmesine imkân hâsıl
olmamış olan” 50 kilo saf kodeyin ile 50 kilo fosforlu kodeyinin
yurdumuzdan satın alınarak “tesanüt ve kardeş şefkati duygularının
nur saçan örneği”404 olarak Yunanistan’a gönderilmesi konusunda
müsaade edilmesi hususudur.405 Öte yandan Almanya Büyükelçiliği
vasıtasıyla Atina Üniversitesi rektörlüğünden alınan “Namıma gelen
30 tonluk yiyecek maddesi ile irsaliyeyi aldım. Bu alicenabane hediyeden dolayı kalpten arzı teşekkür ederim. İrsal edilen bu gıda maddelerinin 30 İlkteşrin 1942 tarihinde vaki olan müracaatım üzerine
yapılıp yapılmadığının ve Atina Üniversitesi profesörleri ile talebe
ve memurlarının bu gıda maddelerinin tevziatından müstefit olup
olmayacaklarının iblağını derin saygılarımla rica ederim.”406 şeklindeki yazısına istinaden Ankara Hukuk Fakültesi Dekanı imzasıyla
gönderilen yazıda “Bahsedilen 30 tonluk gıda maddeleri Atina Üniversitesi rektörlüğünün 31 İlkteşrin 1942 tarihli müracaatı üzerine
derhal yardım maksadıyla gönderilmiştir. Bu yardım Atina Üniversitesi mensuplarına yapıldığından üniversitenin bütün profesör,
memur ve talebesinin bundan istifade etmelerini arzu ediyoruz.”407
denilir.
403- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Reisi imzasıyla 23 İkinci
teşrin 1943 tarihinde ve 21819 sayı ile gönderilen yazı.
404- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941–1943/9–4. TC Atina-Pire Başkonsolosluğu tarafından Kızılay Umum
Müdürlüğüne gönderilen İlk kanun 1941 tarihli ve 667/265 sayılı yazı.
405- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Türkiye Cumhuriyeti Atina-Pire Başkonsolosluğunun 11
Birinci teşrin 1943 tarihli ve 20349 sayılı resmi yazısı.
406- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Atina Üniversitesi rektörü tarafından 28 Haziran 1944
tarihinde yazılan ve Almanya Büyükelçiliği vasıtasıyla Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Sabri
Şakır Ansay’a gönderilen yazı
407- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı tarafından 3
Temmuz 1944 tarihinde gönderilen 16698 sayılı resmi yazı.
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Üniversitelilere yönelik yardım faaliyeti esasında bununla da
sınırlı değildir ve Mart 1944 döneminde de Atina Üniversitesi öğrencilerine ve Yunan üniversitelilere yönelik kampanyalar sözz konusudur. Örneğin 27 Mart 1944 tarihinde İstanbul’dan hareket
edecek olan İsveç bandıralı gemiyle Atina Üniversitesi öğrencilerine bir yardım olmak üzere 5 ton pirinç, 5 ton makarna, 5 ton nohut,
10 ton balık ve 5 ton zeytinyağı ile ayrıca 50 ton mısır, 50 ton zeytin tanesi, 150 ton fındık, 200 ton buğday, 250 ton akdarı, 100 ton
arpa, 150 ton bakla ve 100 ton nohut da gönderilir.408 Ayrıca Atina
Üniversitesi’nde okuyan fakir öğrencilere yönelik olarak 10 ton tuzlu balık, 5 ton pirinç, 5 ton makarna, 5 ton zeytinyağı ve 5 ton da
kuru sebzeden oluşan bir yardım paketi de gönderilmeye hazır olarak tutulmaktadır.409 Fakir öğrencilere gönderilecek bu gıda yardımı
konusunda görüşmeler ise Türk-Elmas şirketiyle yapılır ve gönderilecek yardım malzemelerinin miktarının gönderilmeden önce bildirilmesi, bu malzemelerin söz konusu şirket vasıtasıyla ve tren yoluyla gönderileceği, Sofya’da Türk-Ellas şirketi temsilcisi bulunduğundan vagonların Sofya yoluyla Atina’ya gönderilmesi durumunda
vagonların bir an evvel Atina’ya ulaştırılmasını sağlayacağı, hazırlanacak malları gönderenin Kızılay, alacak olanın da Atina’da Türk
Konsolosluğu olacağı, nakliye bedelinin Atina’da Türk-Ellas şirketi
tarafından ödeneceği ve nakliyenin bu şirket tarafından yapılacağı
da karara bağlanır.410 Aynı günlerde Kızılay vasıtasıyla Türkiye’den
gönderilen ve doğrudan Atina Üniversitesi çalışanlarına dağıtılmak üzere hazırlanılan ve İsveç bandıralı Bardaland isimli gemiyle getirilen 140 ton civarındaki tuzlu balığın da Mytilene adasına
boşaltıldığı, bu adaya gönderilen yardım malzemesinin ise sadece
408- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Ticaret Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti reisliğine
gönderilen 23 Mart 1944 tarih ve 7406 sayılı resmi yazı
409- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Kızılay Cemiyeti Umumi merkezi Reisi imzasıyla Ticaret
Yüksek Vekâletine gönderilen 18 Mart 1944 tarihli ve 6882 sayılı yazı.
410- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından gönderilen
26 Şubat 1943 tarihli ve 23387 sayılı resmi yazı.
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bakla gibi kuru gıda olması gerektiği bildirilir.411 Söz konusu İsveç
gemisinde ayrıca Kızılay tarafından Atina Üniversitesi öğrencilerine dağıtılmak üzere gönderilmiş olan 30 ton muhtelif gıda da bulunmaktadır. Konuyla ilgili olarak yanlışlığın düzeltilmesi ve Atina’ya
gönderilmesi gereken gıda yardımının gümrükten Atina üniversitesi Rektörlüğü tarafından gümrük ücreti ödenmeden alınması için
çaba gösteren Kızılhaç temsilcisi B. D. Glutz ayrıca Kızılhaç’ın da
gümrük muafiyeti taşıdığını bildirir ve yardım malzemelerin bir an
evvel doğrudan Atina Üniversitesi Rektörü M. Scassis’e teslim edilmesini ister.
Atina’daki Yunan Kızılhaç Teşkilatı tarafından hazırlanan 16
Haziran 1944 tarihli rapora göre Atina Üniversitesi’nde 1.050, Politeknik Okulu (Ecole Polytechnique)’nda 600, Yüksek Ticaret Okulu (Ecole Supérieure de Commerce)’nda 300, Yüksek Ziraat Okulu
(Ecole Supérieure d’Agriculture)’nda 88, Maraslios Akademisi’nde
150 ve Pandios Okulu’nda 300 öğrenci bulunmaktadır ve bütün bu
öğrenciler Soupes Populaires denilen aşevleri vasıtasıyla karınlarını doyurabilmektedirler.412 Yunanistan’daki ve özellikle başkent
Atina’daki genel sağlık şartları konusunda bilgi aktarılan söz konusu bu rapora göre Atina’da Vyronos bölgesindeki aşevi vasıtasıyla
700 çocuk, Trion Guephyron’daki aşevi vasıtasıyla 500 çocuk ve
Nea Smyrni’dekinde de 400 çocuk karnını doyurabilmektedir.413
Öte yandan Kızılay tarafından Yunan adalarına yardım malzemeleri göndermek üzere kiralanan Tarakçın motorunun 18 Temmuz 1944 Salı günü Midilli’ye hareket edeceği, hemen ardından
Uçarsu motorunun da yüklenerek Tarakçın ile birlikte Sakız adasına gönderileceği, bu motorlar vasıtasıyla Yunan halkına gönderilen
411- KGMA. K. No.2884, D. No. 1944-1945/9-8. Atina’da görevli Kızılhaç temsilcisi tarafından 19 Mayıs 1944
tarihinde Türkiye’nin Atina-Pire Başkonsolosu I. Özkaya’ya gönderilen resmi yazı.
412- KGMA. K.No.2885, D.No.1944-1945/9-10. Atina’daki Yunan Kızılhaç Teşkilatı tarafından Georges D.
Rhallys imzasıyla Kızılay Genel Müdürü İnayetullah Cemal Özkaya’ya gönderilen 16 Haziran 1944 tarihli rapor.
413- KGMA. K.No.2885, D.No.1944-1945/9-10. Atina’daki Yunan Kızılhaç Teşkilatı tarafından Kızılay Genel
Müdürü İnayetullah Cemal Özkaya’ya gönderilen 16 Haziran 1944 tarihli rapor.
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yardım malzemeleri arasında bulunan akdarının temiz ve kaliteli
olması konusunda da Toprak Ofisi Umum Müdürlüğüne bilgi verildiği duyurulur.414 Bu konuyla ilgili olarak daha önce yapılan duyuruda Ofis’ten alınan akdarının fazla topraklı olması nedeniyle
gerekli miktarda akdarının piyasadan alınması talep edildiğinden
hububat konusunda hassas davranılmaktadır.415 Ayrıca Yunan adalarına erzak götürecek motorların seferlerinin bir motorun seferini
tamamlamasının ardından diğer motorun gönderilmesi şeklinde
planlandığı, buna uygun olarak Tarakçın ve Uçarsu motorlarının da
yardım götüreceği, Tarakçın motorunun 18 Temmuz 1944 tarihinde seferini tamamlayarak dönmesinin ardından Uçarsu motorunun
Sisam adasına hareket edeceği ve bu seferin tamamlanmasının ardından da Tarakçın motorunun Sakız adasına gideceği belirtilir.416
Söz konusu Tarakçın ve Uçarsu motorlarının 14 Temmuz 1944 günü
İzmir’den hareket edecekleri yönünde bilgi verilmesine rağmen
daha sonra yapılan bir düzenlemeyle bu motorların bir gün sonraya ertelendiği; ancak İngiliz makamları tarafından bu ertelenmenin
uygun bulunmaması nedeniyle tekrar eski programa dönüldüğü de
yetkililere bildirilir.417 Konuyla ilgili bir başka sıkıntılı ve belirsiz
durum ise söz konusu bu iki motorun götürdükleri yardım malzemelerini Sisam ve Midilli adalarında Yunan yetkililere mi yoksa
Yunan Kızılhaç birimlerine mi yapacakları konusudur. Öte yandan
söz konusu iki Türk motoruyla Yunan adalarına yapılacak yardımların devamı yanında Ağustos 1944 döneminde sevk edilecek 600
ton gıda maddesiyle ilgili olarak 240 hamule tonluk Amasya ve 215

414- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Türkiye Kızılay cemiyeti Genel Merkezi tarafından İzmir
Kızılay Merkezi’ne gönderilen 15 Temmuz 1944 tarihli ve 17759 tarihli resmi yazı.
415- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Türkiye Kızılay Cemiyeti Merkezliğine gönderilen 20
Temmuz 1944 tarihli ve 18066 sayılı resmi yazı.
416- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Münakalat Vekâleti Kabotaj reisliği tarafından 13 Temmuz
1944 günü gönderilen 17363 sayılı resmi yazı.
417- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından 13 Temmuz 1944
günü gönderilen 17502 sayılı resmi yazı.
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hamule tonluk Nimetihüda motorları devreye girer.418 Amasya motoru Sisam adasına giderken Nimetihüda motoru da Midilli ve Sakız
adasına yardım götürmeye başlayacaktır. Bu motorların sevkıyatları
Tarakçın ve Uçarsa motorlarının sevkıyatlarının hemen bitiminden
itibaren başlatılacaktır. Temmuz 1944 döneminde Yunan adalarına
gönderilecek 300 ton civarındaki yardım malzemeleri yanında ayrıca 300 ton da bakla, nohut ve akdarı da gönderilecektir.419

2- Demiryolcular ve Balıkçıların Yardım Faaliyetleri
Aynı günlerde Yunanistan’a yardım etmeye çalışanlar arasına
Devlet Demiryolları çalışanları da katılırlar. Bu maksatla savaş nedeniyle büyük felaketler yaşayan Yunanlardan muhtaç durumdaki
demiryolcu meslektaşlarına Devlet Demir Yolları memur ve müstahdemleri maaşlarından belli bir miktar bağışlamak suretiyle aralarında 32.550 Türk Lirası toplarlar. Toplanan bu para ile Türkiye’den
ihracına müsaade edilen füme ve tuzlu balık, kuru yemiş ve domuz
eti mamulleri, sigara ve içki gibi malzemelerle giyim eşyaları alınarak Kızılay’a teslim edilir.420 Ancak yardım maksadıyla da olsa yurtdışına giyim eşyası gönderilmesine müsaade edilmediğinden bu konuda Bakanlar Kurulu’nun izin vermesi gerekmektedir. Aynı yardım
paketi içerisinde Yunanistan’a hububat ve kömür gibi hayati ihtiyaç
malzemelerinin gönderilmesi de düşünülmektedir. Bu arada Rodos
ve İstanköy adalarından Muğla sahillerine çıkan ve iltica talebinde
bulunan Türk asıllı mültecilerden yaklaşık %95’lik bir kısmı tamamen kendi istekleriyle Marmaris, Bodrum ve Fethiye’den İskân
Umum Müdürlüğü tarafından temin edilen motorlar vasıtasıyla gel418- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Münakalat Vekâleti Nakliyat Dairesi Reisliği’nin 31 Temmuz
1944 tarihli ve 18732 sayılı resmi yazısı.
419- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Reisi imzasıyla 22 Temmuz
1944 günü gönderilen 18206 sayılı resmi yazı.
420- BCA. Münakalat Vekâleti, Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğü’nün 17 Ekim 1945 tarihinde
Başbakanlığa gönderdiği 70755–17/10865 sayılı yazısı
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dikleri adalara geri dönerler. Geldikleri adalarla maddi manevi hiçbir bağlantıları kalmayan ve Türkiye’de akraba ve arkadaşları bulunan geri kalan %5’lik kısım ise geriye dönmek istemez ve Türkiye’de
kalmak istediklerini belirterek iade edilmemelerini talep eder.421
Savaşın başladığı ilk günden itibaren Yunanistan’a yardım faaliyetlerine devam eden ve ülkelerini terk ederek Türkiye’ye sığınan
hemen bütün mültecilere kucak açan Türkiye’nin Yunanistan’a
yaptığı yardım girişimlerinden birisi de Yunanistan demiryollarına ait yaklaşık 112 vagonun savaşın devam ettiği dönemde Türk
topraklarında korunup kollanmasıyla ilgilidir. 1941 yılı içerisinde
Yunanistan’da savaş olması sebebiyle emaneten Türkiye Devlet Demiryolları İdaresi’ne teslim edilen 4 makine, 2 otomotris, 2 posta
vagonu, 2 furgon, 14 yolcu arabasıyla toplam 121 yük vagonunun bakım, koruma ve himayesi sağlanır.422 Ancak savaşın sona ermesiyle
beraber Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türk Dışişleri Bakanlığı’na
müracaat ederek söz konusu 121 vagonun ve diğer araçların düşman
işgalinden kurtarılan bölgelerde nakliyat hizmetinde kullanılmak
üzere geri verilmesini talep eder. Yunanistan’ın bu konuyla ilgili
müracaatı incelenerek derhal kabul edilir ve kendilerine söz konusu
araçların birkaç hafta içerisinde İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğü tarafından Pityon’da teslim edileceği bildirilir.423
Daha sonra yapılan araştırmalarda Yunanistan’dan Türkiye’ye
33 vagonun daha giriş yaptığı ve bunların da koruma altına alındığı
anlaşılacaktır.424 Yunanistan’ın içinde bulunduğu kötü şartlar düşünülerek elde bulunan hemen bütün imkânlar seferber edilir ve bir
şekilde bu insanlara yardım imkânları yaratılır. Örneğin İstanbul
421- BCA.030.10.124.882.16
422- Altı ay içerisinde ihraç imkânı bulunamayan bu vagonlarla ilgili olarak 6 aylık süreler dâhilinde Bakanlar
Kurulu kararları çıkartmak suretiyle vagonların Türkiye’de kalmaları sağlanmış olur. BCA.030.18.01.02.97.120.20
423- BCA. Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti’nin 11 Kasım 1944 tarihinde Başvekâlete gönderdiği 54125/118 sayılı
yazısı
424- A. g. a.
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Balıkçılar Cemiyeti yaptığı bir açıklamayla içinde bulunulan savaş
şartları ve mevsim özellikleri nedeniyle Bulgaristan’dan başka hiçbir ülkeye ihracat yapma imkânı bulunamayan torik balıklarının ya
tutulmamasının veya tutulan balıkların satış yapılamayacağı için
denize dökülmesinin gerektiğini belirtir. Dönemin şartları gereği iç
piyasada bu balıkların ancak %20 gibi küçük bir oranının eritilebileceği göz önüne alınınca binlerce balıkçı ailesinin de bu durumda
mağdur olacakları açıkça ortaya çıkar. Bu durumu değerlendiren
İstanbul Balıkçılar Cemiyeti takas suretiyle Yunanistan’a balık ihracına izin verilmesine rağmen Türk bankalarının Yunanistan’daki
bankalarla irtibat kuramamaları neticesinde bu bankalardan teminat alamadıklarını, dolayısıyla da balık ihracının mümkün olamadığını belirtir. Bu aşamada balıkların başka ihraç malları gibi depolarda korunup saklanması veya bekletilmesi de söz konusu olmadığından ‘Yunan komşularımıza da bir cemile olmak üzere’ ithalden önce
en azından 500 bin liralık balık ihracına derhal izin verilmesi talep
edilir.425 Esasında Yunanistan’daki büyük açlık tehlikesini gidermek
amacıyla Türk balıkçıların da devreye girerek mali sıkıntı içerisindeki Yunanistan’a en azından takas yoluyla balık gönderilmesi düşüncesi 1942 yılında da gündeme gelmiştir. Yunanistan’a karpit karşılığında taze balık ihracatı gerçekleştirebilmek için 120 ton kapasiteli
Üçyıldız gemisi tahsis edilir ve Yunan limanlarına yapılacak seferlere tahsis olunacak bütün gemilerin yaptığı üzere bu geminin ismi
de savaşan taraflara bildirilir. Bu talebin hemen arkasından toplanan
Bakanlar Kurulu da bedelleri en çok 250 bin Türk lirasını geçmemek
üzere taze torik balığı ve Orta Avrupa ülkelerine ihraç edilmek üzere
hazırlanmış olan ancak ihraç etme imkânı bulunamayan yabani domuz etinin 23 Kasım 1937 tarihli ve 2/7695 sayılı kararla yürürlüğe
giren Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 12 numaralı kararla
26 Mayıs 1941 tarihli ve 2/15843 sayılı karar hükümleri dışında ola425- BCA. Münakalat Vekâleti, Deniz Nakliyat Dairesi Reisliği’nin Yüksek Başvekâlete 23 Eylül 1942 tarihli ve
7734/11426 sayılı yazısı.
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rak Yunanistan’a çıkarılmasına izin verir ve bu konuyla ilgili olarak
Maliye ve Ticaret Bakanlıkları tarafından bu yiyecek maddelerine
yasak ve tahdit uygulanmamasını da hükme bağlar.426
Bu arada Kızılay Genel Merkezi tarafından bütün ilgili merkezlere ve özellikle İzmir ve İstanbul başta olmak üzere limanlara gönderilen acele tebliğde savaş ortamı ve yaşanan siyasi gerginlik nedeniyle 1 Ağustos 1944 günü Yunan adalarına sevkıyat yapılmayacağı, bu
sebeple yükleme yapılmasının da söz konusu olmadığı bildirilir.427
Öte yandan Yunanistan Kızılhaç’ına yardım maksadıyla Bardaland
isimli vapurla gönderilen mısır, akdarı, nohut, arpa, buğday, balık,
zeytin, bakla, fındıktan oluşan 1390 ton gıda maddesi için %10 fazlasıyla ödenen çıkış harçları ve vergilerinin 23 Mayıs 1944 tarih ve
6385 numaralı makbuzla İstanbul çıkış gümrüğünden yatırıldığı,
konuyla ilgili olarak United Kingdom Commercial Cooperation firmasının hissesine düşen 6937 liranın da 15 Eylül 1944 günü ödenmiş olduğu belirtilir.428 Bu arada Midilli, sakız ve Sisam adalarındaki Yunan halka yardım olmak üzere Kızılay tarafından motorlu deniz vasıtalarıyla yapılan gıda yardımlarının İsveç bandıralı gemilerle yapılması konusunda İngiltere Büyükelçiliği tarafından Hariciye
Vekâletine yapılan “Almanya ile siyasi ve iktisadi münasebatımızın
kesilmesi üzerine Midilli, Sakız ve Sisam adalarına memleketimizden Türk yelkenlileri ile yapılan sevkıyatın devamının halen mümkün olmadığını ve mezkûr adaların iaşe durumunun arz ettiği vahameti nazarı itibara alan İngiltere hükümetinin bahis mevzuu sevkıyata devam olunabilmesi için bu işin bundan böyle İsveç bandıralı
gemilerle yapılması...”429 Teklifi de uygun bulunur.430 Konuyla ilgili
426- BCA.030.18.01.02.108.23.17
427- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Kızılay Cemiyeti Genel başkanlığı tarafından gönderilen 1–7
Ağustos 1944 tarihli ve 18842, 18600 sayılı resmi duyurular. ,
428- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Türkiye Kızılay Cemiyeti İstanbul deposu tarafından
gönderilen 15 Eylül 1944 tarihli ve 21745 sayılı resmi yazı.
429- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Hariciye Vekâleti’nin 8 Eylül 1944 tarihli ve 21131 sayılı
yazısı.
430- Münakalat Vekâleti Deniz Nakliyat Reisliği’nin 13 Eylül 1944 tarihli ve 21528 sayılı resmi yazısı.
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olarak ilgili birimlere de ayrıca bilgi verilir ve çalışmalar bu merkez
üzerinde yoğunlaştırılır. Konuyla ilgili olarak Ticaret Vekâleti, tarafından gönderilen yazıda ise İsveç bandıralı gemilerle yapılacak
yardım faaliyetlerinin bir mahzuru bulunmadığı bildirilir.431
Yunanistan’da savaş hali nedeniyle afyon bulunmadığı ve başka
yerlerden de getirtmek imkânı neredeyse hiç olmadığından “hastaların pek çok ıstırap çektikleri”432 bildirilen Atina-Pire Başkonsoloslunun yazısı üzerine bu konu üzerinde de çalışmalara başlanılır. Bu
arada Yunanistan’a ihraç edilmesine Türkiye tarafından müsaade
edilen ve işgal altındaki Yunanistan’da acilen hastanelerde kullanılması gereken afyonla ilgili olarak Yunan Milli Basiret ve Sıhhat
Nezareti tarafından B. Karapanos imzasıyla Atina-Pire başkonsolosluğuna bir teşekkür mektubu da gönderilir; ancak işler hiç de
beklenildiği gibi gitmeyecektir.433 Konuyla ilgili ilk müracaat Atina
Başkonsolosu İnayetullah Cemal Özkaya tarafından alınır ve TürkEllas şirketi kuryesinin Türkiye’ye gelememesi nedeniyle afyonun
teslim edilemeyeceği ve Yunanistan’a gönderilemeyeceği şirketin
müdürü Ali Galip’e bildirilir.434 Şirket konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada beklenmedik bu gelişme karşısında Kızılay’a karşı
mahcup olduklarını belirtir ve özür de diler.435 Konuyla ilgili olarak Türk-Ellas isimli şirket tarafından Yunan Milli Basiret ve Sıhhat Nezareti tarafından talep edilen 200 kilo afyonla ilgili olarak436
Kızılay’a gönderilen “Yunan Milli Basiret ve Sıhhat nezareti tarafın431- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Ticaret Vekâleti’nin 6 Birinci Teşrin 1944 tarihli ve 23.020
sayılı resmi yazısı.
432- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Kızılay cemiyeti Umumi merkezinin 3 İkinci teşrin 1943
tarihli ve 20269 sayılı yazısı
433- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Hariciye Vekâleti Ticaret ve İktisat Dairesi Umumi Müdürlüğü
tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Reisliğine gönderilen 3 Nisan 1944 tarihli ve 9595 sayılı resmi yazı.
434- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Türkiye Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümesilliği tarafından
gönderilen 28 Mart 1944 tarih ve 9252 yazı
435- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından gönderilen
13 Nisan 1944 tarihli ve 10713 sayılı resmi yazı
436- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Reisi imzasıyla Hariciye
Vekâletine gönderilen 19 Nisan 1944 tarihli ve 10358 sayılı resmi yazı.
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dan bu senenin iptidasından beri istenilen afyonun memleketimizden
ihracına Ticaret Vekâleti tarafından müsaade verildiği malumunuzdur.
O zaman derhal Toprak Mahsulleri Ofisi Afyon Şubesi’ne müracaat ettikse de malın tediyesi dolarla yapıldığı takdirde malı verebileceklerini
bildirmişlerdi. Keyfiyeti Yunanistan’a bildirdik. Mihver devletleri işgal
altında bulunan Yunanistan’dan Dolar temin etmek imkânsız olduğundan cevaben afyonu ancak hususi takasla alabileceklerini bildirdiler.
Vaziyeti Ticaret Vekâleti Dış Ticaret Reisliğine ve bilhassa birinci reis
muavinlerine arz ettik. Mumaileyhim bu işin yegâne salâhiyettarı Reis
Bey Said Rauf olduğunu söylediler. Kaldı ki ihraç edilecek afyonun mukabilinde Yunanistan memleketimiz için kıymetli olan neft yağı ve reçine
vermeğe hazırdır. Bilhassa neft yağını derhal gönderebilir. Ticari düşüncelere matuf olmayarak talep edilen afyonun Yunanistan’da ilaç için kullanılacağını ve orada sefalet içindeki hastaların tedavisinde istimal edileceğinin nazarı dikkate alınarak afyonun takasla verilmesi hususunda
Ticaret Vekâleti’nin sözü geçen dairesi nezdinde kıymetli tavassutunuzu
bilhassa rica eder, derin saygılarımızı sunarız.”437 şeklindeki müracaata verilen cevapta “hâlihazır vaziyet dolayısıyla Yunanistan’a eşya
sevkıyatı imkân haricinde bulunduğundan afyon için Ticaret Vekâleti
nezdinde tavassuta geçilemediğini saygılarımızla bildiririz.”438 denilir
ve istek reddedilir.
Öte yandan Kızılay Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen bir
yazıda “Bir seneyi mütecaviz zamandan beri Milli Müdafaa Vekâleti namına 4340 sayılı kanunun çerçevesi dâhilinde yurda sokulmuş olan eşyadan icap ettiği kadarı Yunan adalarına ihraç ediliyor ve edilmektedir.
Bir haftadan beri askeri makamlar Milli Müdafaa’dan aldıkları emir
üzerine numunesi ilişik formül dairesinde vazife görmektedirler. Şimdilik aynı işi iki taraf da yapmış oluyor. Ne onlar bizim işimize ne de biz
437- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Söz konusu şirket tarafından Kızılay Cemiyeti Umum
Merkezine gönderilen 3 Ağustos 1944 tarih ve 19080 sayılı müracaat yazısı
438- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından söz konusu şirkete
gönderilen 11 Ağustos 1944 tarihli ve 19620 sayılı resmi yazı.
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onların işine karışıyoruz. Bendenize kalırsa bizim vazifemiz kalmamış
gibi geliyor ve yapılan masraf da fuzulidir. Alakadar İngiliz makamları
da aynı fikirdedirler. Yapılacak muamelenin bildirilmesine yüksek müsaadelerini saygılarımla arz ederim.”439 denilir ve ilişikte de “Bu bordro muhtevası 4340 sayılı kanun hükümlerine göre Milli Müdafaa Vekâleti hesabına ithal edilmiş mevaddan...... ton veya.... markaları havi.......
sandık....... maddeler adalara İngiliz depolarından ihraç edilmektedir.
İhracat vergisi alınmayacak ve ihracat listesi aranmayacaktır.”440 yazılı
beyanname eklenir.
Öte yandan savaşın yaralarını sarmaya çalışan ve Türkiye ile iyi
ilişkiler kurmak isteyen Yunanistan’ın ticari anlamda Türkiye’yi sıkıntıya sokacak uygulamalara başlaması ise başta Türk basını olmak
üzere konuyla ilgili çevrelerde şaşkınlık yaratır. Yunanistan bu bağlamda Türk lirasını 85 Drahmi üzerinden değerlendirirken bir kilo
baklayı da ancak 13 kuruştan alabileceğini duyurur.441 Aynı günlerde İngiltere de Yunanistan’a 12 kuruştan buğday satışına başlamıştır. Bu arada 16 Aralık 1944 tarihinde Yunanistan’da bulunan bir
Türk azınlık okulunu ziyaret eden Gümülcine Konsolosu yaşadıkları karşısında sevince ve hayrete boğulur;442
“...Yeni açılmış olan Türk azınlıkları mekteplerinden birisini ziyaret
ettim. Bulgar işgalinin sürdüğü 3.5 senelik bir tahsil fasılasına rağmen
küçük Türk yavrularının az bir zamanda elde edebildikleri başarının
çok memnun edici olduğuna hayretle şahit oldum. Bütün yokluk ve yoksulluklara göğüs geren ırkdaşlarımız çocuklarında görülen fıtri kabiliyetler çok büyüktür.
Talebenin beni karşılayışındaki intizam ve şaşırmazlık, konuşmalarında gösterdikleri tabii nezaket ve saygı, bilhassa merhum Atatürk’ü
439- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Kızılay Cemiyeti İzmir Merkezi Kızılay mümessili Salih
Başotaç tarafından Kızılay Cemiyeti Başkanlığına gönderilen 19 Ekim 1944 tarihli ve 23970 sayılı resmi yazı.
440- A.g.a.
441- Cumhuriyet, 24 Kasım 1944.
442- BCA.030.10.256.725.13
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anarak Ebedi Şef ’e olan minnettarlıklarının ifadesinden sonra bugünkü en büyüğümüz Reisicumhur Millî Şef İsmet İnönü’ne olan çok derin
saygı ve bağlılıklarını ıslak gözlerle ifade eden talebe murahhası küçük
bir kızın bana söylediği sözler ve takdim edilen kırmızı beyaz çiçek buketçiği ve bundan sonra bütün talebenin tam bir musiki istidatlarını
gösteren iki ses üzerinden söylediği, Balkan Muharebesi’nden sonra bestelenmiş Rumeli’den bahis acıklı türkü ve şarkılar beni fevkalade mütehassis etmiştir.
Herhangi bir Yunan idaresince duyulduğu takdirde söylenmesine
müsaade edilmeyeceğini bildiğim bu şarkıların okunmasındaki hazin
mahzuru okul öğretmenlerine ihsas etmek istediğimizde bu gibi gösterilerin yabancı gözünden daima saklandığı ve içlerinden çıkmayan acı hatıralardan ancak dostlar yanında bahsolunmasına ciddi bir ihtimamla
dikkat olunduğu bana anlatılmıştır...”
Bu dönemin belki de en ilginç gelişmesi ise 1944 yılının son günlerinde yaşanır ve Almanların adalardan sorumlu olan Gestapo Şefi
Von Tirpiz, Batmos adasında Yunanlar tarafından tespit edilerek
öldürülür.443 Özellikle adalar bölgesinde yüzlerce sivil Yunan’ın ölümünden sorumlu tutulan ve İngiltere tarafından başına 15.000 Sterlin ödül konulan Alman askerî yetkilisinin öldürülmesi olayına karışan 4 Yunan’dan birisi ise Leros adasından Dimitri Pandelis isimli
Yunan’dır ve olay sırasında yaralandığından tedavi görmek üzere
önce Kuşadası’na, daha sonra da İzmir’e getirilmiştir.444 Gazetelere
yansıyan habere göre bir Alman hücumbotu ile aniden karşılarına
çıkan Gestapo şefi tarafından kıyıya çıkmaları konusunda uyarılan
4 Yunan kıyıya çıktıktan sonra Alman yetkilinin bir İtalyan subayıyla beraber âlem yapmak üzere bir eve girdiklerini görür. Bu arada
kendilerini Alman gemisinde gözaltında tutan Yunan’dan da kurtulan söz konusu 4 Yunan, Alman ve İtalyan subayının bulunduğu
443- Cumhuriyet, 5 Aralık 1944.
444- Cumhuriyet, 5 Aralık 1944.
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evi basar. İtalyan subayı başından aldığı darbeyle yere yığılırken Alman Gestapo Şefi de kıskıvrak yakalanır; ancak bu arada cebinden
çıkarttığı bir silahla ateş etmeye başlayan Alman subayı Yunanları
yaralarken kendisi de olay mahallinde hayatını kaybeder. Cesetleri
motora koyup Sisam’a götürmeye çalışan Yunanlar benzinleri bitince Kuşadası’na gelir ve Dimitri Pandelis tedavi için burada kalırken
diğerleri Sisam’a doğru hareket eder.

3- Ege Vapuru İle Yapılan yardım Faaliyetleri
Savaşla ilgili sıkıntılar gerek Yunanistan’da gerekse Türkiye’de
nispeten azalmakla beraber Türkiye’nin bu ülkeye yönelik yardım faaliyetleri kesintisiz bir şekilde devam eder. Bu bağlamda
kılı kırk yaran bir hassasiyetle çalışan özellikle Kızılay yetkilileri Yunanistan’a gönderilecek yardım malzemeleri konusunda çok
kapsamlı arayışların içine girerler ve son olarak İstanbul’da iyi kalite mal alabilmek amacıyla piyasa araştırması yaparlar ve iyi kalite
zeytini 91 kuruş, daha düşük kaliteli zeytini 70 kuruş, mısırı 15.5
kuruş, İstanbul’da bulunmayan akdarıyı İzmir’den veya Akdeniz
illerinden getirmek suretiyle, baklayı 17–18 kuruş, nohudu 28–38
kuruş, fındığı İstanbul’da 1944 üretimi olmadığından Karadeniz
bölgesinden gelecek şekilde, domuz etini 150–180 kuruş, irinci kalite kolyozu 70 kuruş ve ikinci kalitesini de 58.5 kuruş, lakerdayı ise
65 kuruş üzerinden alırlar.445 Bu arada Kızılay depolarında yaklaşık
50 ton domuz eti bulunduğu da belirtilir. Öte yandan İstanbul Belediyesi Yunanistan’a yapılacak yardımlar çerçevesinde 25.000 lira
vermek suretiyle toplanan yardımların 165.000 liraya yükselmesini
sağlar.446 Ayrıca İstanbul Valiliği de yaklaşık 85.000 liralık bir yardım toplanabileceğini belirtir. Ankara’da toplanılan yardımlarla
445- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Yunanistan’a Yardım Dosyası. Hariciye Vekâleti tarafından
Kızılay Cemiyeti Reisliğine gönderilen 13 Kasım 1944 tarihli telefon teyidi.
446- A.g.a.
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beraber Kızılay Genel Başkanlığı emrinde 400.000 lira civarında
bir paranın toplanmasının ardından derhal mubayaa faaliyetlerine
girişilir.447 Bu arada Balıkçılar Cemiyeti tarafından da Yunanistan’a
yardım amaçlı olarak 13 ton civarında kolyoz lakerdası balık gönderileceği bildirilir. Hemen bir gün sonra yapılan telefon görüşmesinde ise Toprak Mahsulleri Ofisi’nde Yunanistan’a gönderilmek üzere
100 ton buğdayın hazır olduğu ve kilosu 28 kuruştan alınabileceği,
ayrıca brüt 72 kiloluk çuvallarda unun da hazır olduğu, makarna
için fabrikalarla görüşmelerin devam ettiği, Ege vapurunun ne zaman hareket edeceği ve bu geminin kirasının kim tarafından karşılanacağı ve Yunanistan’a gönderilecek gıda maddelerinin Yunan
Kızılhaç’ı adına mı gönderileceği konuları da konuşulur.448 Hemen
ardından Toprak Mahsulleri Ofisi’nden 100 ton buğday alınır ve fabrikalardan da makarna temin edilir. Pirinç temin edilebilmesi için
de çalışmalar devam etmektedir. Bununla beraber Ege gemisinin ne
zaman hareket edeceği ve gemiye Kızılay’ın yardım malzemeleri haricinde farklı kurum ve kuruluşlar tarafından da yardım malzemesi
yüklenip yüklenmeyeceği konusu henüz aydınlatılmış değildir.449
Bu arada Atina Büyükelçisi Enis Akaygen de beraberindeki elçilik
yetkilileriyle Ankara’ya gelmiştir ve İstanbul’a hareket etme hazırlığı içerisindedir. Bu arada Ege vapurunun da birkaç gün içerisinde
ve muhtemelen 25 Kasım 1944 günü Yunanistan’a hareket edeceği öğrenilir.450 Bu arada Büyükelçi Enis Akaygen’in misyon şefi ve
Kızılay temsilcisi sıfatıyla Yunanistan’a döneceği, bu nedenle Ege
vapuruna alınacak olanlarla ilgili olarak Büyükelçi Enis Akaygen’in
müsaadesini almadan hiçbir işlem yapılmaması ve kimlerin hangi
kamara veya mevkide yolculuk yapacağı konusunun büyükelçiyle
447- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Yunanistan’a Yardım Dosyası. Hariciye Vekâleti tarafından
Kızılay Cemiyeti Reisliğine gönderilen 15 İkinci teşrin 1944 tarihli telefon teyidi.
448- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Yunanistan’a Yardım Dosyası. Hariciye Vekâleti tarafından
Kızılay Cemiyeti Reisliğine gönderilen 16 İkinci teşrin 1944 tarihli telefon teyidi.
449- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Yunanistan’a Yardım Dosyası. Hariciye Vekâleti tarafından
Kızılay Cemiyeti Reisliğine gönderilen 18 İkinci teşrin 1944 tarihli telefon teyidi.
450- Daha sonra ise geminin ancak 2 Aralık 1944 tarihinde Yunanistan’a hareket edebileceği bildirilir.
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konuşulması da kararlaştırılır.451 Bu noktada Kızılay tarafından hassas davranılan bir başka konu ise Yunanistan’a yapılacak gıda yardımı kapsamında piyasa araştırması yapılması ve bunu fırsat bilen
tefeci ve karaborsacıların fiyatları suni olarak arttırması veya bundan haksız kazanç elde etmek isteyenlerin önüne geçmeğe yönelik
girişimlerdir ve yapılacak mal alımları ve piyasa araştırmalarının bu
bağlamda gizli tutulması istenir.452 Ayrıca Balıkçılar Cemiyeti ile yapılan görüşmeler sonrasında 400 ton kolyoz, 200 ton tuzlu palamut
ve 50 ton lakerdanın yardım amaçlı olarak gönderilmek üzere hazır
olduğu öğrenilir.453

451- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Yunanistan’a Yardım Dosyası. Hariciye Vekâleti tarafından
Kızılay Cemiyeti Reisliğine gönderilen 22 İkinci teşrin 1944 tarihli telefon teyidi.
452- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Yunanistan’a Yardım Dosyası. Hariciye Vekâleti tarafından
Kızılay Cemiyeti Reisliğine gönderilen 27 İkinci teşrin 1944 tarihli telefon teyidi.
453- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Yunanistan’a Yardım Dosyası. Hariciye Vekâleti tarafından
Kızılay Cemiyeti Reisliğine gönderilen 27 İkinci teşrin 1944 tarihli telefon teyidi.
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Ç- RODOS KONSOLOSLUĞUNUN
BOMBALANMAS
Öte yandan Milas’ın İngiliz uçakları tarafından bombalanması sonrasında Türkiye’yi yakından ilgilendiren bir başka bombalama olayı daha gerçekleşecektir. Alman müdahalesi sonrasında
Yunanistan’ın tamamının işgal edilmesi sonrasında Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği, Gümülcine, Selanik ve Midilli Konsoloslukları da
Almanların talebi üzerine derhal kapatılır. Türk Dışişleri Bakanlığı
da Rodos Konsolosluğu’nun kapatılmasına karşılık olarak İzmir’de
bulunan Alman ve İtalyan konsolosluklarının kapatılmasını talep
etmeyi planlamaya başlar. Bu planın gerçeklemesini önleyebilmek
amacıyla Almanya ve İtalya çok büyük sayıda personel çalıştırdıkları ve kendileri açısından son derece önemli bir haber alma merkezi
konumunda bulunan İzmir konsolosluklarının kapatılmasını engelleyebilmek için sadece 2 görevlinin çalıştığı Rodos’taki Türk konsolosluğunun kapatılması talebinden vaz geçerler.454 Ancak bu konuda
geri adım atılması Almanya ve İtalya tarafından pek de istenilerek
yapılan bir davranış değildir;455
“…Savaşın ağırlık merkezi, hassas bölge denilen (point nevralgique)
Ege Denizi’nde idi. Yunanistan’ın işgalinden sonra Atina Büyükelçiliğimizle Selanik, Gümülcine, Midilli Konsolosluklarımız Almanların
isteği üzerine tarafımızdan kapatılmıştı. Almanlar Rodos Konsolosluğumuzun da kapatılmasında ısrar olunursa, buna karşılık İzmir’deki
Alman ve İtalyan Konsolosluklarının kapatılacağını ileri sürmüştü.
Bunun üzerine ne İtalyanlar, ne Almanlar yüzlerce kişilik kadrolarla çalıştırdıkları ve kendileri için önemli bir haber kaynağı olan İzmir
Konsolosluklarını kapatmamak için, tam kadrosu iki meslek memurun454- BCA. 030.10.169. 176.39.
455- Selahattin Ülkümen, a.g.e., s. 42.

KIZILAY BELGELERİ IŞIĞINDA YUNANİSTAN’DA ÖLÜM, AÇLIK, İŞGAL

699

dan ibaret Rodos Konsolosluğumuzun kapatılmasında ısrar etmekten
istemeyerek vazgeçmişlerdi.”
1941 yılı itibarıyla görev yerleri Rodos olarak belirlenen Banko
di Roma’da görevli 3 İtalyan memuru götürmek üzere de Erdoğan
motorunun Marmaris’ten Rodos’a sadece 1 sefer için gitmesine
izin verilir. Ancak Köyceğiz, Dalyan’da balıkçılık yapmakta olan
Mehmet Binlik’e ait balıkların Adnan isimli motorla Rodos adasına götürülebilmesi maksadıyla 10 seferle sınırlı kalacak şekilde izin
alınmasına rağmen motorun beşinci seferinden sonra Türk bayraklı
gemilerin yabancı sulara sefer yapmalarının Genelkurmay Başkanlığı tarafından yasaklanmasından sonra diğer 5 seferin yapılmasına
müsaade edilmez. Nisan 1942 tarihinde yapılan bir müracaatla aynı
şekilde Ümit isimli bir teknenin bir defaya mahsus olmak üzere ayrıca balık mevsiminin bitmesi sebebiyle Köyceğiz’de bulunan balıkların 1000-1500 kiloluk partiler hâlinde Ankara isimli 2 tonluk
tekneyle, Adnan isimli 8 tonluk tekneyle ve 7 tonluk Yeniasır isimli
tekneyle adaya gitmelerine izin verilmesi istenir.
Öte yandan 1943 yılı başında Alman işgali altındaki Rodos
Konsolosluğu’na atanan ve 25 Ocak 1943–1 Eylül 1944 döneminde
Rodos’ta görev yapan Selahattin Ülkümen adadaki konsolosluk görevine başlayabilmek için epeyi mücadele vermek zorunda kalmıştır. Denizden tamamen abluka altın alınmış olan adaya gidebilmek
için Türk konsolosun imdadına neredeyse bütün Ege sahillerinde
olduğu üzere yine Egeli balıkçılar yetişir. Marmarisli bir balıkçıyla anlaşan Selahattin Ülkümen deniz de ayrıca mayın tehlikesi
de bulunduğundan ancak 10 saat sonra Rodos’a varabilecektir.456
Rodos’taki Türk kayıkçıların İtalyan askerlerini Anadolu kıyılarına
kaçırmak suçlamasıyla adadaki Alman işgal kuvvetleri tarafından
tutuklanmalarının ardından bu balıkçıların aileleri Konsolos Selahattin Ülkümen’e giderek yardım talebinde bulunur. Türkiye’nin
456- Selahattin Ülkümen, Bilinmeyen Yönleriyle Bir Dönemin Dışişleri, Gözlem Yay., İstanbul, 1993, s. 53.
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Rodos Konsolosluğu iki Alman savaş uçağı tarafından bombalanmasına rağmen İstanbul’da yayımlanan Türkische Post gazetesi bu
saldırının İngiliz savaş uçakları tarafından yapıldığını iddia eder.
Gazeteye göre birkaç İngiliz uçağı 18 Şubat 1944 günü öğle saatlerinde Rodos adasındaki Rodi kasabasını bombalamıştır. Buna göre
gelişigüzel atılan bombalar sonucunda ortaçağın Haçlı Seferleri
sonrasında inşa edilen kalenin yakınlarına bombalar düşmüş, ayrıca halk da zarar görmüştür.457 Ancak asıl zayiat Türk konsolosluk
binasında meydana gelmiş ve bina tamamen yıkılmıştır. Saldırı sonrasında Rodoslu olan ve konsolosluk binasının hizmete girdiği ilk
günden itibaren orada çalışan Hasan ve Hüseyin isimli iki memur
da hayatlarını kaybederler.458 Bu dönemi yakından görenlerden birisi ise 18 Şubat 1944 günü Rodos’ta Alman savaş uçakları tarafından
yerle bir edilen konsolosluğu boşaltarak Atina’ya gelmek zorunda
kalan Konsolos Selahattin Ülkümen’dir.459 Esasında Almanların
Yunanistan’ı işgal etmesinin hemen ardından Atina Büyükelçiliği
de kapatılarak elçilik çalışanları Ankara’ya çağrılırlar. Bu aşamada
Girit’teki Yunan hükümetinin de sürgüne gönderilmesi ve Mısır’ın
Kahire kentine gönderilmesi üzerine Türkiye’nin Atina Büyükelçisi
Enis Akaygen de ince bir diplomatik uygulamayla Kahire’ye görevlendirilir ve Enis Akaygen orada Büyükelçi Numan Tahir’le beraber
çalışmaya başlar. Enis Akaygen’in elçilik çalışanlarıyla Nisan 1941
tarihinde Pire limanından gemiyle ayrılmaları da Enis Akaygen’in
uzak görüşlülüğü sayesinde bir faciaya dönüşmeden gerçekleşir. Gemiye binmek üzere hareket saatinden hemen önce gelen elçilik mensupları bu arada Pire limanının bombalandığını, kendilerini götüre457- Aynı konuyla ilgili olarak dönemin Türk gazetelerinde de Rodos’un ve burada bulunan Rodi isimli kasabanın
İngiliz savaş uçakları tarafından bombalandığı, ayrıca Türk konsolosluğunun da harabeye döndüğü yönünde
haberler yer almaktadır. Gazetelerin haberine göre enkazdan iki konsolosluk çalışanı ile bir kız çocuğu da ölü olarak
çıkartılmıştır. Cumhuriyet, 25 Şubat 1944.
458- Alman uçaklarının saldırısı sırasında belkemiği çatlayan ve kafatasında zedelenme tespit edilen oda
hizmetçisinin yardımına hastanedeki İtalyan doktorlar koşarlar; ancak Selahattin Ülkümen’in eşi Mihrinnisa Hanım
bu saldırıda aldığı yaraların sonucu olarak altı ay sonra hayata veda eder. Selahattin Ülkümen, a.g.e., s. 54 ve 103.
459- Enis Tulça, a.g.e., s. 86-88. Selahattin Ülkümen, a.g.e., s. 56.
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cek geminin de Almanlar tarafından batırıldığını görürler. Böylece
hayatları kurtulmuştur.
Rodos adasına Müttefikler tarafından yapılan hava saldırısı sırasında konsolosluk binasının isabet alması sonrasında sinir sistemleri bozulan ve tedaviye ihtiyacı olan Selahattin Ülkümen ve eşini
Türkiye’ye getirmek üzere Rodos’a gönderilmiş olan motor ise Alman makamları alıkonulur ve Selahattin Ülkümen ve eşini almadan
Rodos adasından uzaklaştırılır. Atina’ya geçen Ülkümen ve eşini
Türkiye’ye getirmek üzere yeni çareler aranır ve birkaç gün içerisinde Atina’ya yardım malzemesi götürecek olan Ege vapurundan istifade edilmesi kararlaştırılır.460 Ege vapurundan istifade edebilmesi
ve Yunanistan’a gidebilmeleri için Yunan Büyükelçiliği tarafından
da eski Hariciye Nazırı M. Pierre Mavromichalis, sanayi erbabından M. Gabriel Krestevitch ve yüksek rütbeli bir deniz subayının
eşi olduğu belirtilen Bayan Bachas’ın isimleri Dışişleri Bakanlığına
iletilir. Belirtilen bu isimlerin hemen ardından Yunan Büyükelçiliği
tarafından yeni bir liste verilir ve İzmir Yunanistan Başkonsolosunun eşi Anguéliki Argyropoulos, İzmir Yunanistan Başkonsolosluğu kâtibin karısı Hélektre Stambolis, Matbuat Nezareti memuru M.
Platon Metaxas ve karısı, Matbuat Nezareti eski memuru M. Charilaos Kriekoukis ve karısı, banker M. Constantin Eliakos, tüccar M.
Jean Papadatos ve yeğeni Pandora, tüccar M. Michel Bogiatzoğlu,
karısı ve kızı, fabrikatör M. Dimitros Kirtsis, karısı Rena, ayrıca 3 ve
5 yaşındaki iki çocuğu, fabrikatör M. Gabriel Krestovich, İskenderun Yunan Konsolosunun kız kardeşi Bayan Bechas ile kayınbiraderi M. Gregoire Makas olmak üzere toplam 19 kişinin Ege vapuruyla
Yunanistan’a gidebilmeleri için yardım talebinde bulunulur.461 Bu
yardımlarla ilgili olarak savaştan sonra dönemin Rodos Başkonso460- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Yunanistan’a Yardım Dosyası. Hariciye Vekâleti tarafından
Kızılay Cemiyeti Reisliğine gönderilen 24 İkinci teşrin 1944 tarihli ve 1681 sayılı resmi yazı.
461- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Yunanistan’a Yardım Dosyası. Hariciye Vekâleti tarafından
Kızılay Cemiyeti Reisliğine gönderilen 30 İkinci teşrin 1944 tarihli ve 1691 sayılı resmi yazı.
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losu Selahattin Ülkümen’e 13 Aralık 1989 tarihinde yapılan toplantı sonrasında Kudüs’te ‘Yad Vashem’ Soykırım Kurbanlarını ve
Kahramanlarını Hatırlama Kurulu tarafından ‘Yahudi yaşamını
kurtaran Yahudi olmayanlara verilen ‘Hassid Umot Ha’olam’ ödülü
verilir. Kendisine verilen bu ödülü ve Temmuz 1944 dönemini nasıl
değerlendirdiği sorulan Selahattin Ülkümen bu soruya ‘Bu benim
hem diplomatik görevim hem de her şeyden önce insanlık borcum
ve vicdan sorumluluğumdu.’ cevabını verir.
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D- ÇOCUKLARA YARDIM
FAALİYETLERİNİN TEKRAR BAŞLAMASI
Türkiye üzerinde yoğun baskıların yaşandığı bu dönemde de
Türkiye’nin Yunanistan’a yönelik yardım faaliyetleri aksamadan
devam eder. Bu bağlamda 18 Ekim 1944 tarihinde İstanbul Belediye Başkanı ve Vali Lütfi Kırdar’ın başkanlığında Cumhuriyet Halk
Partisi İstanbul İl Başkanı Fikret Sılay, Kızılay, Basın Birliği, Türkiye İş Bankası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Ziraat Bankası, Osmanlı Bankası, Ticaret Odası Başkanlığı ve üniversitelerden
seçilen bir heyet marifetiyle işgal altındaki Yunanistan’a ve özellikle
Yunan çocuklara yönelik bir yardım girişimi başlatılır. Yapılan ilk
toplantıda bundan sonraki toplantılara İstanbullu tüccarlar ve iş
adamlarının yanı sıra Yunan konsolosluğundan da en azından bir
temsilcinin katılması yönünde bir tavsiye kararı çıkar. Buna göre yapılacak yardımların özellikle para yardımı olmasına azami dikkat
edilmesine, bu konuyla ilgili bazı alt komisyonların ulaştırılmasına,
Yunanlara gönderilmek üzere özellikle kuru gıda temin edilmesine veya satın alınmasına, bu yardım malzemelerinin İstanbul’dan
önce İzmir’e ve oradan da Ege adalarına gönderilmesi yönünde de
karara varılır.462 İstanbul valisinin başkanlığında oluşturulan bu komisyonda ayrıca komisyona giren farklı kurum ve kuruluşların ilk
etapta 4.000 lira yardımda bulunması kararlaştırılırken dericilerden
oluşan sanayiciler ise bu meblağın kendileri tarafından 10.000 liraya
çıkartıldığını belirtirler.463 Aynı şekilde bankalar da sigorta şirketleriyle birlikte 60.000 lira kadar bir yardım toplayabileceklerini belirtirler ve bu konuyla ilgili bir toplantı yapmak üzere 25 Ekim 1944
günü ilgilileri davet ederler. Sigortacılardan Milli Reasürans Şirketi
ise sigorta şirketlerinden daha iyi bir netice alabilmek amacıyla 26
462- Cumhuriyet, 3 Birinci Teşrin (Ekim) 1944.
463- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Yunanistan’a Yardım Dosyası. Kızılay Cemiyeti İstanbul
Mümessilliği tarafından Umumi Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen 3 Birinci teşrin 1944 tarihli ve 850 sayılı yazı.
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Ekim 1944 günü kendi merkezlerinde İstanbul valisinin de katılacağı bir toplantı yapılmasını talep eder. Bu arada İstanbul’daki Rumların ve Yunanların Patrikhane vasıtasıyla yapacakları yardımların da
Kızılay’a yatırılması yönünde İstanbul valisine bir teklifte bulunulur
ve bu konuda Yunan Konsolosuna da bilgi verilir.464 31 Ekim 1944
Salı günü İstanbul Ticaret Odası’nda bir toplantı daha yapılması kararlaştırılırken bankalar tarafından yapılabilecek yardım miktarları
da temsilcileri vasıtasıyla İmar Bankası 5.000 lira, Ziraat bankası
5.000 Lira, Merkez Bankası 5.000 lira, İstanbul Halk Sandığı 1.500
lira, Etibank 5.000 lira, Emlak Bankası 5.000 lira, Sümerbank 5.000
lira, Emniyet Sandığı 5.000 lira ve Türk Ticaret Bankası 1.000 lira
olarak açıklanır.465 Esnaf cemiyetleri 100.000 lira kadar bir yardımda bulunabileceklerini belirtirlerken İstanbul Üniversitesi Rektörü
de üniversite personeli ve öğrencileri vasıtasıyla “bir miktar” yardım
toplayabileceğini ifade eder. Balıkçılar Cemiyeti ise Yunanistan’a
yardım olarak 25 ton balık gönderebileceklerini ifade eder ve bu yardımın Kızılay yardım gemileriyle gönderilmesi konusu görüşülürken komisyonda bulunan Yunan temsilci taze balık yerine tuzlu balık gönderilmesinin uygun olacağını söyler. Öte yandan 140 tonluk
bir balıkçı motoru sahibi olan yardımsever bir vatandaşın belirlenecek ücretin %25 daha altında bir nakliye ücretiyle Yunanistan’a veya
Yunan adalarına yardım malzemelerini taşıyabileceği yönündeki
dilekçesi de bu toplantı sırasında okunur ve tartışılır. Öte yandan
Yunan Konsolosu tarafından “İngilizler Akdeniz’den bir sandalın
bile geçmesine müsaade etmezler. Dolayısıyla yardım malzemeleri
sadece Kızılay yardım gemileri tarafından götürülebilir.” şeklindeki uyarısı üzerine Kızılay’ın bu iş için gemisinin olup olmadığı da
sorgulanır.466 Bu arada Ankara Belediyesi tarafından da ilk etapta
464- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Yunanistan’a Yardım Dosyası. Kızılay Cemiyeti İstanbul
Mümessilliği tarafından Umumi Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen 3 Birinci teşrin 1944 tarihli ve 851 sayılı yazı.
465- A.g.a.
466- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Yunanistan’a Yardım Dosyası. Kızılay Cemiyeti İstanbul
Mümessilliği tarafından Umumi Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen 3 Birinci teşrin 1944 tarihli ve 850 sayılı yazı.
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25.000 lira para yardımı da toplanır.467 Aynı konuyla ilgili olarak
Ankara ve İstanbul’da belediye başkanının idaresi altında iki ayrı
yardım heyeti teşkil edilir.468
İstanbul Belediye Başkanı Lütfi Kırdar’ın başkanlığında
İstanbul’da kurulan heyet ise Yunan Büyükelçisi Raphael’in de fahri
başkanlığı altında, Cumhuriyet Halk Partisi, Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, üniversiteler, Ticaret Odası ve Türk banka temsilcileri
ile İstanbul’daki Yunanlar arasından oluşturulan bir heyet vasıtasıyla ve özellikle yardıma muhtaç Yunan çocuklara yardım etmek üzere
‘Türk-Yunan İane Komitesi’ olarak çalışmalarına devam etmektedir.
İstanbul’da Lütfi Kırdar ve Ankara’da da Nevzat Tandoğan başkanlığında faaliyete geçen yardım komiteleri çalışmalarına aralıksız
devam eder. Ankara’daki heyet ilk toplantısını da 24 Ekim 1944 tarihinde gerçekleştirir ve bu toplantıya Yunan yetkililer de katılırlar.
Yapılan toplantıda Yunan yardıma muhtaç çocuklara yardım için
toplanacak ayni ve nakdi yardımla ilgili olarak kararlar alınırken bir
sonraki toplantının daha geniş katılımlı olarak yapılması kararlaştırılır. Ayrıca toplanılan gıda malzemelerinin Kızılay işaretli gemilerle
önce İzmir’e ve oradan da Pire limanına gönderileceği belirtilir. Bu
yardım çalışmasına ilk destek de yine Ankara Belediye Başkanlığı
aracılığıyla gelir ve 25.000 liralık bir banka çeki yetkililere sunulur.
Yardım çalışmalarına ayrıca Ankara’da bulunan yüksek öğrenim
öğrencileri de katılmaya başlarlar. Türk Dışişleri Bakanı Hasan Saka
ise Türk milletinin umumi hislerine tercüman olduğunu belirterek
‘Atina’nın kurtarılışını büyük bir zevk ve memnuniyetle öğrendim.
Bu hisler bütün Türk milleti tarafından paylaşılmaktadır.’ der.469
Yunanistan’a yapılan yardım faaliyetleri bunlarla da sınırlı değildir. Ayrıca yardıma muhtaç Yunan çocuklar için de bir takım orga467- Cumhuriyet, 20 Birinci Teşrin (Ekim) 1944.
468- Cumhuriyet, 11 Birinci Teşrin (Ekim) 1944.
469- A. g. g., 11 Birinci Teşrin (Ekim) 1944.
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nizasyonlar yapılmaya başlanır. İstanbul Belediye Başkanı ve Valisi Lütfi Kırdar başkanlığında oluşturulan heyet Ticaret Odası’nda
yapılan toplantıların ardından Yunan çocuklarına yardım toplamaya başlarlar.470 Bu organizasyon içinde yer alanlar arasında
Yunanistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri yanında borsacılar, sanayiciler ve iş adamları ile sigorta şirketlerinin yöneticileri
de bulunmaktadır. Bu yardım faaliyetlerine ayrıca Türk çocukları
da ellerinden geldiğince katılmaya çalışırlar. Öte yandan Yunan
çocuklara yönelik olarak başlatılan bu yeni yardım kampanyası
için İstanbullu tüccarlar birkaç dakika içerisinde 120.000 lira para
toplarlar.471 Belediye Başkanı ve Vali Lütfi Kırdar’ın daveti üzerine
İstanbul Ticaret Odası’nda yapılan ilk toplantıda bir anda bu kadar
yardımın toplanması bundan sonrası için de son derece ümit verici
bulunur. Toplantıda bir konuşma yapan Vali Lütfi Kırdar da gayelerini bir kere daha kamuoyuna açıklama fırsatı bulur;472
“Maksadımız malumdur. Uzun süren bir felaket geçirmiş olan komşumuz ve dostumuz Yunan milletinin ıstıraplarını tehvin için muhtaç
Yunan çocuklarına acilen yardımda bulunmak istiyoruz. Bugün Ticaret Odası’nda ilk bir toplantı yaparak tacirlerimizin şefkat ve insanlık
duygularına müracaat ettik. Benim de bulunduğum bu toplantıda sayın
tacirlerimiz birkaç dakika içinde 120.000 lira vermeyi taahhüt ettiler.
Bu ilk teberrudur ve ancak tacirlerimizin mahdut bir kısmı tarafından
adeta bir avans olarak deruhte edilmiştir. Tacirlerimiz yardımlarına ve
teberrularına devam edeceklerdir. Bu paranın birkaç mislini vereceklerine eminim.
Bana bugün mektep çocukları da müracaat ettiler. Aralarında para
toplayarak Yunan arkadaşlarına göndermek istediklerini söylediler.
Yavrularımızın bu yüksek insanlık duygularını takdir ve hayranlıkla
470- Cumhuriyet, 20 Ekim 1944.
471- Cumhuriyet, 21 Ekim 1944.
472- A.g.g., 21 Ekim 1944.
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karşıladım. Türk-Yunan dostluğunun çocuklarımızın ruhuna kadar
girmiş olduğunu görerek memnun oldum. Birçok muhterem ve insaniyetsever zevatın da müracaatları karşısında kaldım. Memnuniyetle görüyorum ki İstanbul halkı Yunan çocuklarına yardım etmek hususunda
büyük bir tehalük göstermektedir. Bu tehalük karşısında komitece teberruları toplamak için kararlar alınmıştır. Bütün bankalar halkın teberrularını makbuz mukabilinde komitemiz adına ve Kızılay hesabına
kabul edeceklerdir. Sayın hemşerilerimden komşu milletin çocuklarına
yardım hususunda insanlık ve şefkat vazifelerini yapmalarını rica ediyorum. Bu yardım Türk milletinin dostlarına karşı beslediği vefakârlığı
gösteren kıymetli bir tezahür olacaktır.”
Bu kapsamda Ankara’da da Sanayi Odası, Ticaret Odası ve Borsa kanalıyla halktan ve ticaret erbabından Yunan çocuklara yardım
toplanmaya başlanır ve daha ilk etapta yaklaşık 250.000 lira civarında yardım elde edilir. Ayrıca Bükreş Büyükelçisi Hamdullah Suphi
Tanrıöver de Yunan çocuklara verilmek üzere Kızılay’a 300 lira para
gönderir. Yardım faaliyetlerine katılanlar arasında başta İstanbul
Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Tevfik Sağlam olmak üzere üniversiteden profesörler, öğrenciler ve diğer üniversite çalışanları da bulunmaktadır. Prof. Tevfik Sağlam’a müracaat eden bir grup personel ve
öğrenci kendilerinin de Yunan çocuklara yardım etmek istediklerini bildirerek aralarında bir yardım komitesi oluştururlar. Ayrıca İstanbul balıkçılar esnafı da daha önceki dönemlerde yaptıkları üzere
Yunanistan’a 25 ton balık göndereceklerini açıklarlar. Yunan çocuklara ilk etapta yardım edenler arasında Millî Reasürans 7.850 lira,
Anadolu Sigorta 2.500 lira, Şark Deri Türk Anonim Şirketi 1.500
lira, Ankara Sigorta Şirketi 1.250 lira, Aleko Dulo ve İsmail Cengiz isimli vatandaşlar 1.000 lira, Altıparmak Biraderler Şirketi 1.000
lira, Sotiryadis ve Tripa Şirketi 1.000 lira, Selanik Bankası 1.000 lira
ve Yani Katalos isimli vatandaş da 1.000 lira ile bulunmaktadır.473
473- Cumhuriyet, 29 Ekim 1944.
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Yunanistan’a yardım edenler arasında Hamdullah Suphi Tanrıöver
300 lira, Hollanda Bankası İstanbul Şubesi 750 lira, Aleko Dulos ve
oğulları 1.000 lira, Foti Dulos ve ailesi 500 lira, Amram Limited Şirketi 400 lira, Sehak Altıparmak 1.000 lira, İsmail Çengiç ve kardeşleri 1.000 lira, Soturyadis kardeşler 1.000 lira, Yani Tiryandafilidis
300 lira, K. N. Tiripo 1.000 lira, Alber ve Josef Kamhi 200 lira, Bohor
Danon ve ailesi 500 lira, Niko Oryatos ve Yani Kefalos 1.000 lira, M.
Rasim Gürel ve Kardeşleri Şirketi 600 lira, Şark Deri Anonim Şirketi
1.500 lira, Anadolu Türk Anonim Sigorta Şirketi 1.250 lira, Ankara
Türk Anonim Sigorta Şirketi 1.250 lira, Danup Umumi Sigorta Şirketi 100 lira, Nordstern 200 lira yardımda bulunur.474 Daha sonraki
dönemde İstanbul’da Yapı Kredi Bankası, Osmanlı Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Ticaret Bankası vasıtasıyla pek çok kurum ve
kuruluş yanında Hakkı Meral, Kösten Kösbey, Mihran Papazyan,
Mehmet Közoğlu, Ovadis Mezadoryan, Mustafa Başar, İsmail Gündoğdu, Nazmi Akdoğan, Cemal Hüseyin, Kirkor Karakaç, Kalman
Trabich, Ali Akmal, Kiryako Kirilos Polatin, Leon Fintz, Yosef Naci
Avramoğlu, Osman Ağrı, Remzi Peker, Natan S. Eskinazi, Salih Peker, Elya M. Fahri, Antoin Pulcu, Nezir Katıman, Naci Karatayoğlu,
Abdülkadir Özyılmaz, Zeynel Uluşahin, Rıfat Akbelen, Ahmet Nazif, Tahir Atahsay, Mahir Ede, Vasfi Şenel, İsak Alkabes, Moiz Afraim Alsig, Timeleon Yorgiyadis, Haydar Salih Tokal, Rene Margeşey,
İsmail Fevzi, Aziz Ayger, Vahit Ağar, Muhlis Emek, Samsel Kemal,
Kemal Alemdar, Hikmet Güveniş, Bekir Tanrıöver, Eram Anasel,
Kadri Altınışık, Enver Kazma, Mehmet Uluhan, Leon Geveliyan,
Kostantinos Mark, Karlos Ateş, Mehmet Noyal, Osman Nuri Altınbozan, Ahmet Erkaya, Bekir Baykal, Nazım Zeki Ekemen, Mahir
Çenio, Eskiya Dano, Kazım Muhtarzade, Süleyman Geyin, Osman
Şevki, Tacettin Gürkan, Mehmet Nuri Ertan, Ermis Takyamanides,
Nurettin Sayı, Sadullah Abazoğlu, Yorgi Çokata, Salih Taviloğlu,
474- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Yunanistan’a Yardım Dosyası. Kızılay Cemiyeti İstanbul
Mümessilliği tarafından Umumi Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen 3 Birinci teşrin 1944 tarihli ve 851 sayılı yazı.
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Mişon Devidas, Nikola Haralambides gibi yüzlerce vatandaşın farklı meblağlarda yaptıkları yardımlar Yunanistan’da ihtiyaç sahiplerine yardım malzemesi alınmak üzere Kızılay hesaplarına yatırılır.475
Bu arada Yunanistan’ın içinde bulunduğu durumla ilgili en ilginç
yazılardan birisi Burhan Felek tarafından kaleme alınır;476
“Biz Yunanlarla dövüştük, çekiştik, pekiştik. Birbirimizden saklayacağımız ne bir sırrımız kaldı, ne de bir derdimiz. Her şeyi aramızda hallettik. Hadiseler gösterdi ki ayrı ayrı dil konuşmamıza, ayrı ayrı
din gütmemize rağmen görüş, gidiş ve seziş beraberliklerimiz var. Çoğu
menfaatlerimiz muvazi. Alışkanlıklarımız, zevklerimiz, hatta tiksintilerimizde tam benzerlikler var. İki gün evvel Atina ve Pire’nin kurtulduğunu işittiğim zaman içim kabardı. Bazı adı geçen caddeler ve binalar
gözümün önüne geldi.
1930 senesinde başlayan Balkan oyunlarından beri bu adamlar Türk
gençlerini Atina’da tam 6 defa ağırladılar. Sade ağırlasalar, candan sevdiler. 1939 senesinde 60.000 kişinin hazır bulunduğu stadyumda 100
ve 200 metre sürat koşunsu kazanan sürat koşucusu Muzaffer’i kralın
huzurunda halkın nasıl alkışladığını, hatta kucakladığını görmek benim gibi pek az Türk’e nasip olmuş bir manzara idi. Bu hareketler halkın içinden gelen sevginin eseriydi. Hülasa aleni ve umumi tezahürlerden
hususi ve şahsi temaslara kadar her yerde bu adamlar bize kucaklarını
açtılar. Görülüyordu ki beraber düşünüyor, beraber duyuyorduk.
O oyunlara bizden başka 5 Balkan milleti daha iştirak etmekteydi.
Lakin her fırsatta gösteriyorlardı ki his sahasında bizim yerimiz başka
idi. Bugün harbin, istilanın ve kargaşalıkların harap ettiği bu memleketi, hele güzel Atina şehrini, geniş caddelerini, palmiyeli güzel sokak475- Kızılay Genel Müdürlüğü arşivlerinde Yunanistan’a yardım amacıyla Türk vatandaşlarının ülkenin dört
bir yanında banka şubeleri vasıtasıyla veya doğrudan Kızılay şubelerine giderek yaptıkları maddi yardımlara
ilişkin makbuzlar, banka hesapları ve toplanan meblağla ilgili olarak son derece ayrıntılı ve düzgün belgeler
bulunmaktadır. KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Yunanistan’a Yardım Dosyası. Kızılay Cemiyeti
İstanbul Mümessilliği tarafından Umumi Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen 3 Birinci teşrin 1944 tarihli ve 851
sayılı yazı.
476- Cumhuriyet, 20 Ekim 1944.
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larını, Meşrutiyet Meydanını, akademiyi, müzeyi, bir zamanlar Nazi
bayrağı çekilmiş Akropol’ü ve nihayet harpten evvel neşe içinde yaşarken dört senelik ıstırap, gıdasızlık, yokluk ve mihnetten şimdi renkleri
uçmuş ve hayat namına yalnız gözlerindeki ümit nurundan başka her
şeyleri sönmüş olan Atinalıları, Atinalı anaları ve çocukları, hasta ve
alilleri düşündükçe içim sızlamaktadır. Sade insanlık hisleri değil, komşuluk vazifeleri değil, bizi gerçekten seven ve toprağını haksızca istilaya
karşı müdafaadan başka bir günahı olmayan yiğit ve masum bir milletin müttefiki olarak da şimdi Yunanlara elden gelen her yardımı yapmak
şimdi gerçekten Türk milletinde beklenebilen bir civanmertliktir. Onun
için İstanbul ve Ankara’da Yunanlara yardım komiteleri kurulduğunu
öğrenince çok sevindim.
Unutmamak lazımdır ki bizim için hiçbir kıymete haiz olmayan eşyanın bile orada büyük faydası vardır. Milletleri birbirine yaklaştıran en
iyi fırsatlar böyle psikolojik anlardaki halk tezahürleridir. Küçük büyük
aramadan, aza çoğa bakmadan hepimizin bu yardıma koşmakta bir
vicdan hazzı duyacağına şüphe etmeyerek işin müteşebbislerine naçiz
takdirlerimi sunuyorum.”
Bu yardım faaliyetleri çerçevesinde İstanbul Belediyesi tarafından yapılacağı vaat edilen 25.000 liralık yardım ise aradan uzun
bir süre geçmesine rağmen yapılmamış durumdadır. Konuyla ilgili
olarak Kızılay İstanbul sorumlusu İ. Cemal Akan tarafından o güne
kadar bu konuyla meşgul olan Mektupçu Emin Bey’e müracaat edilerek bu paranın verilip verilmeyeceğinin öğrenilmesi istenir. Konuyla ilgili olarak Belediye Reisi Muavini Lütfü Aksoy’la yapılan
görüşmede de aynı konu tartışmaya açılır ve İstanbul Valisi ile yapılacak görüşmeye kadar bu sorunun çözümlenmesi istenir.477

477- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Yunanistan’a Yardım Dosyası. Kızılay Cemiyeti İstanbul
Mümessilliği tarafından Umumi Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen 22 Ocak 1945 tarihli ve 45 sayılı yazı.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
A. 1945 YILI VE SAVAŞ SONRASI
GELİŞMELER
Yunanistan’da ve Ege’de bulunan adalarda bu gelişmeler olurken 17 Aralık 1944 tarihinde Türk Dışişleri Bakanlığı’na müracaat
eden Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi ülkesinin içinde bulunduğu
açlık ve sefalet nedeniyle çaresiz durumda olduklarını, bu durumdan kurtulmalarına yardımcı olmak üzere Türkiye’den karşılığını
Türk parası olarak vermek şartıyla yiyecek malzemeleri satın almak istediklerini bildirir. Türk Dışişleri Bakanlığı ise ‘Bir taraftan
Yunanistan’ın bugünkü açlık ve sefalet vaziyeti, diğer taraftan bu
memlekete karşı takip edile gelen politikamız icapları göz önünde
tutularak’ Yunanistan’ın bu isteğinin karşılanması taraftarıdır.1 Bir
defaya mahsus olmak üzere Yunanistan’a azami 1 milyon Türk lirası
karşılığı yiyecek malzemesi satılmasının uygun olacağı değerlendirilir. Bakanlığın olumlu görüş belirttiği bu istek daha sonra Türk
hükümeti tarafından da kabul edilir; ancak daha sonra yapılan bir
değişiklikle azami 1 milyon Türk lirası karşılığı yapılabilecek satın
alma işi yarım milyon Türk lirasına düşürülür.2 Buna göre Türk pa1- BCA. Hariciye Vekâleti, Ticaret ve İktisat Dairesi Umum Müdürlüğü’nün 17 Aralık 1944 tarihli ve 42753/262
sayı ile Başbakanlığa gönderdiği rapor.
2-

BCA.030.18.01.107.90.8
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rasının kıymetini koruma ile ilgili alınan 12 numaralı kararname ile
Kızılay Cemiyeti tarafından bir defaya mahsus olmak üzere azami
yarım milyon liralık yiyecek maddesi alınarak Yunanistan’a gönderilecektir. Yunanistan’ın bu isteğinin yerine getirilmesi maksadıyla
derhal harekete geçilir ve bu ülkeye gönderilecek yiyecek malzemeleriyle ilgili olarak ilk etapta 10 Ocak 1945 tarihli ve 3/2052 sayılı
kararda yazılı olan 100 bin liralık malzemenin acil ihtiyaçları karşılamak üzere derhal 150 bin liraya çıkartılması, bu yiyecek malzemelerinin ülkeden çıkış işlemlerinin bitirilme süresinin de 30 Nisan
1945 tarihine kadar uzatılmasına karar verilir. 3 Ege adalarındaki
Yunanların bu konuyla ilgili talepleri ise özellikle Balıkesir, İzmir,
Aydın ve Muğla illerinden olmak üzere Türkiye’den alacakları gıda
malzemelerinin ücretini dışarıdan getirecekleri altının Türk serbest
piyasasında satılması sonrasında elde edilecek Türk parasıyla karşılanması şeklindedir. Ancak Türk hükümeti bu talebi ‘Türkiye ile ticaret ve tediye anlaşması bulunmayan memleketlerle ticari mübadeleler, hususi takas yoluyla veya beşinci madde hükümleri dairesinde
serbest dövizle (İsviçre Frangı, İsveç Kronu, Dolar) cereyan eder.’
fikrinden hareketle kabul görmez.4
İşgal altındaki Yunanistan’a Türkiye’nin yardımlarının artarak
devam etmesi ve savaş döneminde neredeyse hiç kesintiye uğramaması Yunan halkı yanında Yunan devlet görevlileri tarafından da
takdirle karşılanır. Yunanistan Kral vekili Damaskinos yaptığı bir
açıklamada bu yardımlardan övgüyle söz ederek ‘Türk-Yunan dostluğu Yunan milletinin şuuruna yerleşmiştir. Yunan milleti karanlık
ihtimaller devrinde Türk milletinin Yunanistan’a yaptığı iyilikleri
derin bir şükranla anacaktır. Ortak hedeflere doğru beraberce yürüyen Türkiye ve Yunanistan’ı hiçbir şey ayıramaz.’ der. 5 İki ülke
arasında bu kadar içten ve sıcak bir dönem yaşanırken aynı günlerde
3-

BCA. 030.18.01.02.107.107.15.

4-

BCA.030.18.01.02.107.93.6.

5-

Tanin, 10 Şubat 1945.
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Kızılay Genel Müdürlüğüne gönderilen bir dilekçe Söke’de yaşayan
bir vatandaşın yaklaşık 6 ay önce Söke’ye gitmekte olan İngiliz askeri kamyonlarının sebep olduğu zararın karşılanmasıyla ilgilidir;6
“Dileğimdir.
Tahminen bundan altı ay evvel Söke’ye geçen İngiliz kamyonları dikkatsizlik yüzünden İbrahim Özyağcı’nın Kahramanlar Caddesi’ndeki
dükkânının lamarına saçaklarını çarparak parçalayıp yere düşürdükleri ve dükkân sahibi tarafından Kızılay riyasetine şikâyetle tamirini istediği ve o tarihte Kızılay şubesini idare eden Salih Bey zabıta-i belediye
amiri Mustafa Söker birlikte dükkânıma gelerek mezkûr saçağın bedeli
Salih Bey tarafından tediye olmak üzere 40 lira bedel mukabilinde parçalanan mahallin tamiri ile yerine takılması mutabık kalınmış ve pazarlığımız veçhile tamiri yapılarak yerine taktırılmıştır. O tarihten bugüne
kadar matlubunun tahsili için müteaddit defalar şifahi olarak müracaat
edilmiş ise de semi itibara alınmadığı görülmüştür. Bendeniz fakir ve sanatım ve bizzat çalışmak suretiyle infakı iaşe etmekteyim. Her yaptığım
iş böyle uzun bir zamanla tahsil olursa sefalette kalmaklığım lazım geleceği pek tabiidir. Mağduriyetime mahal kalmamak üzere lütfen yukarıda yazılı matlubum olan 40 liranın icap edenlerden tahsili hususunda
ön olmanızı saygılarımla arz ve istirham eylerim.”
Tayyare Caddesi’nde kaynakçı olarak çalışan Reşat Demirel’in
bu müracaatı sonrasında Kızılay tarafından derhal görevlendirilen
Kızılay Kuşadası temsilcisi Salih Başotaç vasıtasıyla söz konusu ödeme mağdur vatandaşa yapılacaktır.7

6- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944- 1945/9–4. Kızılay Kuşadası Şubesi tarafından gönderilen 14 Şubat 1945
tarih ve 3771 sayılı resmi yazı
7- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944- 1945/9–4. Kızılay Kuşadası Şubesi’nin 7 Şubat 1945 tarih ve 3277 tarihli
cevabi yazısı.
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1- Konya Vapurunun Seferlerine Başlaması ve
Diğer Türk Gemileri
Yaklaşık 5.5 yıl kadar devam eden bütün Avrupa kıtasını tam bir
savaş alanına çeviren İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna gelinirken bütün ülkeler yetersiz beslenme ve açlık tehdidiyle karşı karşıya kalmış
durumdadır. Bu dönemde neredeyse ekecek bir tarla bile bulamayan
Avrupalılar açlıkla baş edebilmek maksadıyla kadın erkek demeden
tarlalarda çalışmaya ve yiyecek bir şeyler yetiştirmeye çaba harcar;
ancak çiftlik arazilerinin ve kullanılabilecek türden toprakların hala
mayınlarla kaplı olması, ayrıca tarlalarda çalışacak insan gücünün
neredeyse sıfırlanmış olması ve özellikle bu şartlarda çok iyi verim
alınabilecek atların ve katırların da ortadan kaybolmasıyla açlık
tehlikesi de giderek yaygınlaşmaya başlar. Söz konusu bu tarlalarda
hububat yetiştirilmeye çalışılsa da elde edilen ürün normal zamanlardakinin ancak yarısı kadar olur.8 Ekim 1945 tarihinde Atina’da
yaşananları kendi gözleriyle gören bir Yunan vatandaşı tarafından
kaydedilen notlara göre en yüksek haftalık verilen işçilerin ücreti
200 ila 500 Drahmi arasında değişmektedir. Aynı kaynak ülkede ekmeğin 140 Drahmi, şekerin 1.200 Drahmi, etin 350 Drahmi, patatesin 100 Drahmi, sütün 120 Drahmi, kahvenin 800 Drahmi ve sabunun da 360–400 Drahmi fiyatla satıldığını belirtmekte ve “Çikolata
ve sigara çalışanların çoğunun artık duymadığı lüks tüketim maddeleri
arasındadır ve bazen bir paket sigara veya küçük bir çikolata çalışanların günde tam 20 saat çalışmalarıyla eş değerdedir. İyi bir elbise 70.000
Drahmidir ve bu da yaklaşık 7 aylık maaş demektir. Bir çift ayakkabı ise
12.000-25.000 Drahmi arasındadır. Ülkede ekonomik şartlar çok ağır,
Atina, Selanik gibi büyük şehirlerdeki dükkânlar UNRRA tarafından
getirilen yiyeceklerle dolu; ancak fiyatlar sadece varlıklıların alabilecekleri türden. Fiyat kontrolü ve herhangi bir oranlamanın olmadığı dev bir
karaborsa pazarı burası.” der.9
8-

Saragosa Herald Tribune, 6 Mayıs 1945.

9- Ekim 1945 tarihli Fourth International, Volume 6, No.10 (Whole No.59, s.31)’den aktaran “Greek Civil War”,
www. marxists.org/subject/greek-civil-war/fourth-international/1945/10/x01.htm.
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Yunanistan’a yapılacak insani yardım faaliyetleri çerçevesinde
1945 yılı başından itibaren Türkiye’nin yardım faaliyetlerinin hangi gemi vasıtasıyla yapılacağı konusunda bir takım tereddütler söz
konusudur. Bu aşamada ön plana çıkan gemi ise Konya gemisi olur
ve geminin Ocak 1945 tarihinden itibaren sevkıyata başlanacağı yönünde Denizyolları İşletmesine ulaşan resmi bir tebligat olmamakla
birlikte resmi olmayan bir takım duyumlar söz konusudur. Bu noktada geminin başka bir seferden geldiği ve İstanbul limanında tahliyesinin tamamlandığı, ayrıca kuru gıda nakliyesi için gerekli olan
1.500 boş çuvalın henüz İstanbul’a gelmediği, 5.211 fıçı tuzlu balıkla
domuz etinin ise salamura şeklinde gönderilmeye hazır olduğu öğrenilir.10 Bu arada Balıkçılar Cemiyeti Reisi ise yaptığı açıklamada
Yunanistan’a yardım faaliyetlerinin tekrar başlamasıyla beraber bu
ülkeye lakerda yerine daha evvelce satın alınan ve fiyatı belirlenmiş
olan kolyoz gönderilebileceğini açıklar. Balıkçılar Cemiyeti tarafından bu şekilde bir açıklama yapılmasına sebep ise lakerdaların üst
kısımlarında zaman geçtikçe sararmanın ve dolayısıyla bozulmanın söz konusu olmasıdır. Öte yandan gerek Kızılay İstanbul Depo
Müdürlüğü gerekse Balıkçılar Cemiyeti bu sararmanın bozulma
işareti olmadığını, sararan kısımların kesilmesi suretiyle balıkların
Yunanistan’a gönderilebileceği açıklamasında bulunurlar. Öte yandan bu işlemin yeni bir masrafa yol açması ve geminin de yola çıkmaya hazır olması nedeniyle balıkların olduğu gibi ve herhangi bir
işlemden geçirilmeden gönderilmesi karar alınır. Gemiye yüklenecek kolyoz fıçılarıyla ilgili olarak da fıçılara balıklar tamamıyla tuzla
istif edildiğinden fıçılardaki salamura akmış bile olsa bunun balığın
bozulmasına neden olmayacağı açıklanır. Bu arada gemiye yüklenilen toplam 4897 fıçı balıktan 74 fıçının geminin ambarlarının bu
fıçıların hepsini almaya müsait olmaması ve fazla fıçıların geminin
güvertesine yerleştirilmesi, ayrıca yolculuk boyunca tayfaların bu fı10- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944- 1945/9–4. Direktör Haydar Kermen ile Kızılay Umum Müdürü Remzi
Gönenç arasında yapılan 5 Ocak 1945 tarihli ve 619 sayılı telefon görüşmesi.
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çıların üzerinde yürümesi, fıçıların üst üste 4-5 sıra halinde yerleştirilmesi, fıçıların çivili olmaması nedeniyle patladığı bildirilir.11 Bazı
fıçılar ise kısa bir zaman zarfında fıçıların tahliye edilmesi gerektiğinden limanda işçiler tarafından indirilirken patlar ve 30 kadar
fıçı kullanılamaz hale geldiğinden yenileriyle değiştirilir. Bu arada
patlayan ve kullanılamaz hale gelen fıçıların değiştirilmesi ve tamir
edilmesi gerekenlerin de bakımdan geçmesi için 200 lira kadar bir
masraf çıkacağı tahmin edilirken bu masrafın 600 lira olduğu da ortaya çıkar.12
Türkiye’nin Yunanistan’a yardımları savaş sonrasında aynı şekilde devam eder ve Türk hükümeti savaş sırasında memleketlerinden
kaçarak Türkiye’ye sığınmış olan Yunanları ülkelerine geri göndermek üzere Konya vapurunu tahsis eder ve gemi 28 Şubat 1945 tarihinde yardım malzemeleriyle birlikte Atina’ya doğru yola çıkar.13
1945 yılı her ne kadar savaşın son yılı gibi görünse de özellikle Türkiye üzerindeki siyasî baskıların İngiltere ve ABD tarafından arttırıldığı yıl olarak da ortaya çıkar. Almanya’yla bütün ilişkisini kesmesi yönünde büyük baskı altında tutulan Türkiye ayrıca ticaret gemisi
olarak görünen ve Boğazlardan geçerek Karadeniz’e açılan Alman
savaş gemileri yüzünden de epeyi güç durumlara düşer ve başta Sovyetler Birliği, İngiltere ve ABD olmak üzere müttefiklerden tepkiler
alır. Bununla beraber Yunanistan’a yönelik yardım faaliyetleri farklı
gemiler ve farklı şekillerde de olsa devam eder;14
“Müttefiklerin, özellikle İngilizlerin, ikinci önemli istekleri,
Karadeniz’den sık sık geçmeye başlayan ticaret gemisi hüviyetli Alman
teknelerinin durdurulması idi. İngilizler, bu gemilerin, dış görünüşlerine
11- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944- 1945/9–4. Türkiye Kızılay Cemiyeti Sıtma, Frengi İlaçları, Oyun
Kâğıtları, Monopolları ve Afyonkarahisar Madensuyu Deposu Direktörlüğü tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi
Merkezi Yüksek Reisliğine gönderilen 8 İkinci kanun 1945 tarihli ve 432 sayılı yazı.
12- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944- 1945/9–4. Direktör Haydar Kermen ile Kızılay Umum Müdürlüğü
arasında yapılan 11 Ocak 1945 tarihli telefon görüşmesi.
13- Tanin, 29 Şubat 1945.
14- Feridun Cemal Erkin, a. g. e., s. 139.
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rağmen, gerçekte maskelenmiş savaş gemileri olduğunu, Çanakkale’yi
geçer geçmez savaş gemisi vasıflarını tekrar takınarak İngilizlere zarar
ve ziyan verdiklerini iddia etmekte idiler. İngilizlerin Bakanlıkta çeşitli kademeler ve özellikle Bakan nezdinde yaptıkları ısrarlı teşebbüslere
rağmen Bakan, Montreux Sözleşmesi’nin metnine sıkı sıkıya bağlı kalarak, vaki isteği reddediyordu. Nihayet İngiltere Büyükelçisi, Başbakan
Churchill’den bir mesaj takdim edeceğini belirterek, Cumhurbaşkanı
tarafından kabul edilmek ricasında bulundu.
Genel Sekreter geçici görevle memleket dışında idi. Menemencioğlu
gösterilen arzudan o esnada Çanakkale’de bulunan Cumhurbaşkanına
bilgi verdiği zaman, İnönü Bakan ile İngiltere Sefareti arasındaki ihtilaftan haberi olmamasına rağmen, o sırada Boğazı geçmekte bulunan
küçük Alman gemilerini göstererek, iki olay arasında hemen zihninde
bir bağ kurmuş, ‘Sefir muhakkak bu gemiler için beni görmek istiyor.’
Şüphesi altında gezmesini keserek derhal Ankara’ya dönmüş ve aynı
gün saat 16.00’da Büyükelçiye randevu vermişti. Bakan ile birlikte, o
zamanın protokolü gereğince, jaketlerimizi giyerek Çankaya’ya çıktık.
Başkan Büyükelçi ile bizi kütüphanede kabul etti. Büyükelçi, gayet saygılı bir eda ve ifade ile ihtilafı hiç polemiğe düşmeden birkaç kelime ile
özetledi ve Başbakan Churchill’in mesajını verdi. İnönü, Sefire böyle bir
ihtilaftan hiçbir bilgisi olmadığını belirterek Bakanın fikrini sordu…
Menemencioğlu’nun istifası ile beraber Alman gemilerinde yapılan araştırma, bunların gerçekten maskelenmiş savaş gemisi hüviyetini meydana
çıkardı. İngiliz iddiası sabit olmuştu. Gemiler Boğazdan Ege’ye çıkmak
iznini kaybettiler ve Karadeniz’e geri döndüler…”
Aynı günlerde, daha önce Alman işgalinin başlamasıyla beraber
Yunanistan’dan ayrılan Türk Büyükelçilik personeli de Yunanistan’a
döner ve böylece Büyükelçi Enis Akaygen de Ocak 1945 tarihinden
itibaren yeniden Atina’da çalışmaya başlar.15 Aynı şekilde 15 Şubat
15- Büyükelçi Enis Akaygen’in Atina’da ilk göreve başlaması ve Yunanistan Başbakanını ziyareti sonrasında
Yunanistan Kralı tarafından kabul edilmesi ve itimatnamesini sunması ise 4 Temmuz 1943 tarihinde gerçekleşmiştir.
Cumhuriyet, 5 Temmuz 1943. Enis Tulça, a. g. e., s. 101.
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1945 tarihinde de bu sefer Konya isimli ve Türk bandıralı gemiyle
100.000 lira değerinde yiyecek maddesi Pire’ye sevk edilir. Ancak
Konya gemisini Pire limanına geldiğinde büyük bir sürpriz beklemektedir ve limandaki altyapı yetersizliği ve imkânsızlıklar nedeniyle götürülen yardım malzemeleri yaklaşık bir hafta boyunca
gemiden indirilemez. Kızılay tarafından Yunanistan’a gönderilen
buğday yanında yaklaşık 1.000 ton kadar yardım malzemesi de limandaki altyapı eksiklikleri ve bürokratik engeller nedeniyle gemiden böylece indirilemez. Gemideki malzemelerin indirilmesi ve
geminin tekrar İstanbul’a dönmesi ise ancak Şubat 1945 sonunda
gerçekleşecektir.16 Pire limanına getirilen yardım malzemelerinin
ücreti Türk parasının Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde
yürürlüğe giren 12 numaralı kararnameye uygun olarak Türk parası olarak ödenir.17 Konya vapuruyla Pire’ye giden Türk mürettebat ve Namık Görgüç gibi gazeteciler de dönüşlerinde intibalarını
anlatırlar;18
“Hatırlardadır istila yüzünden aç kalmış olan Yunanistan’a her taraftan yardıma koşulurken bizim Kızılay tarafından da bir iki parti
gıda maddesi gönderilmişti. Fakat bu defa tertip edilen kervanın yükü
hakikaten çok ve önemli. Hem bu defaki seferde Atina elçimiz Enis
Akaygen de dört senelik ayrılıktan sonra vazifesi başına dönüyor, küçük
bir gazeteci kafilesi de beraber. Kızılay’ın antrepolarıyla Konya vapurunun depoları arasında indi-bindi oynayan 1.000 tonluk yiyecek maddesi
nihayet kati surette gemiye yerleşerek emektar gemimizi sigorta çizgisine
kadar suya gömmüş.
Uğurlamaya gelenlerin ayrılanlarla kucaklaşmaları da bitiyor ve
vapurumuz keskin düdüklerle rıhtımdan ayrılıyor. Biraz sonra rıhtım
kenarından sallanan mendiller de küçüle küçüle kayboldu. Ertesi sabah
16- Cumhuriyet, 20 Şubat 1945.
17- Vatan, 15 Mart 1945.
18- Cumhuriyet, 20 Şubat 1945.
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Çanakkale önünde günün ağarmasını beklediğimiz saate kadar seyahatimizin ilk saatleri normal geçti. Fakat sabah olur olmaz arkamızdan
patlayan meşhur Ayandon fırtınası Boğaz’ın bütün körfez ve koylarını
alt üst etmeye başladı. Sert dalgaların üstüne kadar çöken kalın kara
bulutların arasında şimşekler çakıyor, henüz demir almış vapurumuzun
üstüne doğru çullanıyordu. Muhakkak bir fırtınanın içine düşmektense kasabanın yanındaki koyda demir atıp fırtınayı beklemek zaruri idi.
Ertesi sabaha kadar direk tellerinde fırtınanın vahşi ıslıklarını dinleyerek çalkandıktan sonra yeni bir hamle ile Çeşme önüne kadar yeni bir
yol aldık. Bir gece de orada çalkandıktan sonra nihayet komşumuzun
ilk kapısı olan Sakız’ın önüne kadar geldik. Fırtına hala devam ediyor.
Sakız limanına sığmıyoruz. Gece yarısına kadar açıkta çalkanmaya devam ettikten sonra birdenbire sıyrılan yıldızlı ve mehtaplı gecenin ılık,
gümüşlü karanlıkları içinde yol aldık.
Habersiz başlamış azgın bir fırtınanın tehditlerini selametle çiğneyip atladıktan sonra, tam salıntısız bir uykuya hazırlanırken yeni bir
fena haberle sinirlendik. Kâmilen taranmış olmasına rağmen bu sabık
harp sahasında bir serseri mayınla öpüşmek ihtimalimiz yok değilmiş.
Hakikaten çok tedbirli olan süvarimiz yolculara ‘Cankurtaran yeleklerinizi takın.’ emrini verdi. Filikalar derhal dışarıya çevrilmişti. Ertesi
günün akşamına kadar süren bu yolda fırtına mı geçmiş, mıntıka mı
değişmiş, her nedense her saat daha sakin bir denizin üstünde, daha ılık
bir yaz sedasının altında yol aldık. Böylece bir bahar gününün akşamında Pire limanının harabeleri arasına girerken bu harbin yıkıcılığındaki
hoyratlığının ilk eserleri karşımıza çıkıyordu. Methal barajından itibaren uzun Pire limanının dibine kadar iki sıralı bütün rıhtımlar mübalağasız onar metre ara ile beşer onar metre kuturlarla kaplı çukurlarla
kaplı ve yıkılmış.
Resmi tebliğlerde beş senedir gündelik bir dere gibi ezberlenen ‘Kullanılmaz hale getirilmiştir.’ ibaresinin burada ilk defa manasını anlıyorum. Fakat hakikaten asaleti uğruna itiraf etmek lazımdır ki ne Pire ne
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de limanı sinemalarda gördüğümüz başka harp sahaları gibi kökünden
silip süpürücü bir darbe yemiş değildir. Hakikaten sanayi ve ticaret tesisatı bomba yağmurunun meşum sağanağından felaketli nasibini fazlasıyla almış. Buna mukabil şehirde bir katedral ile bir iki ikamet binasından başka hemen ekseri meskûn mıntıkalar dikkatli ve ölçülü bir
sıyanetin kanatları altında canlarını kurtarabilmiş. Bu manzaraları
gördüğüm ilk gün ile şu satırları yazdığım dakika arasında geçen on beş
günlük müddet zarfında Yunanistan’ın hiç olmazsa Pire ve Atina’nın
gündelik halk hayatı adım adım canlanmakta.
Pire’ye varışımız Cuma günü akşamına rast geldiği için yükümüzün
boşaltılmasına ancak iki gün sonra başlanacakmış. Ertesi sabah kendimize bir başlangıç programı hazırlamak üzere iken dört kişilik bir kafilenin baskınına uğradık. Pire’de Atina gazeteleri muhabirliğini yapan
iki zat dün akşam gemide kontrolümüze gelen komiserlerin refakatinde
bizi buldular ve Pire Belediye Reisi namına ziyarete geldiklerini söylediler. Bu ilk dostane tezahür çok hoşumuza gitti. Belediye reisi bütün dairesiyle beraber henüz sığındığı iki katlı küçük bir evin dar bir odasında
bizi kabul ederken ‘Geçirilen felaketler yüzünden…’ diye başlayan uzun
uzun izahatlara başladı. Şehrin pek meşhur olan birbirinden geniş ve
uzun caddeleri baştanbaşa birer pazaryeri olmuş. Kafilemizden meraklı bir arkadaş şehri gezerken bir yandan da notlar alıyordu.
Akşamüstü gemiye döndüğümüz zaman elimizde çok enteresan listeler vardı. Yiyecek, giyecek maddeleri, ev eşyası vesaire gibi bütün ihtiyaç
maddeleri memleketimize nazaran vasati iki misli fiyattadır. Ertesi gün
Atina’yı, devlet ve hükümet adamlarını görmek ve ziyaret etmek esasına
göre kurduğumuz programın tatbikatına başlayacaktık.
Yunanistan’da kalabileceğimiz müddet gemimizin boşalması için
geçecek zamana bağlı idi. Onun için esas itibarıyla gayri muayyen olan
ve belki de pek kısa sürecek olan bu müddet zarfında yıpratıcı bir harpten yeni çıkmış bu komşu memleketin başkentini kabil olduğu kadar
içinden görebilmek, felaketten ne kadar hırpalandığını ve ne dereceye
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kadar korunabildiğini, bir kelime ile bütün ıstırap macerasının asarını
bir hamlede fakat en isabetli bir şekilde müşahede etmek isteğiyle acele
etmek zorunda idik.
Limandaki demir yerimizin etrafında her sabah yeni gelmiş bir iki
İsveç veya İngiliz şilebinden yanlarına yanaştırılan koca koca mavnalara pamuk yığınları kadar bembeyaz un çuvallarının ve diğer gıda
maddelerinin aktarıldığını gördükçe bu kadar bol miktarda gelen has
unların francaladan daha beyaz ekmekler hâlinde Pire ve Atina sokaklarında bol bol satıldığı halde okkasının neden 160 Drahmiden aşağı
düşmediğine hayret etmemek kabil değil. Mamafih en adi cins bir tek
cigaranın üç Drahmiye ve mesela meyve diye mozalak elma çürüklerinin okkası 160 Drahmiye satıldığı göz önüne alınırsa bu umumi hayat
pahalılığı içerisinde hariçten gelen gıda maddelerinin de aynı esasa göre
pahalı olacağını tabii görmek lazım gelecek. ”
Konya gemisiyle Pire’ye gidenler arasında ikinci defa Atina Büyükelçiliği görevini üstlenecek olan Enis Akaygen’le birlikte Yunanistan Askerî Ataşesi, Anadolu Ajansı Atina muhabiri, 9 Yunan
mülteci ve Cumhuriyet gazetesi foto muhabiri Namık Görgüç19
dışında İstanbul’daki Polonya Başkonsolosluğundaki görevinden
Atina’daki Polonya Sefareti emrine gönderilen M. Tadeusz20 isimli
Polonyalı memur da bulunmaktadır. Cumhuriyet gazetesi muhabiri
Namık Görgüç dışında Yenisabah gazetesi adına Nusret Safa Coşkun ve Sonposta gazetesi adına da Foto Cemal isimli foto muhabirinin ise Ege vapuruyla Yunanistan’a götürülmesi yönünde adı geçen
gazeteler tarafından yapılan müracaatlara da olumlu cevap verilmiştir.21 Ayrıca Yunanistan Sefareti Hava Ataşesi Albay Pissimanis’in
19- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Yunanistan’a Yardım Dosyası. Başvekâlet Basın ve Yayın
Umum Müdürlüğü tarafından Kızılay Cemiyeti Reisliğine gönderilen 7 Aralık 1944 tarihli ve 10010/8292 sayılı
resmi yazı.
20- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Yunanistan’a Yardım Dosyası. Hariciye Vekâleti tarafından
Kızılay Cemiyeti Reisliğine gönderilen 9 Aralık 1944 tarihli ve 1733 sayılı resmi yazı.
21- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Yunanistan’a Yardım Dosyası. Başvekâlet Basın ve Yayın
Umum Müdürlüğü tarafından Kızılay Cemiyeti Reisliğine gönderilen 1 Aralık 1944 tarihli ve 772/81861 sayılı
resmi yazı.
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deniz yolculuğu yapamayacak kadar hasta ve yaşlı olan annesini
yalnız olarak Atina’da bırakmış olduğu, Konya vapurunun İstanbulPire arasında yardım seferlerine devam etmesi nedeniyle annesini
Konya vapuruyla İstanbul’a getirtmek istediği yönündeki müracaatı
Yunanistan Sefareti tarafından Türk ilgililere ulaştırılır ve yardım
istenir.22
İskenderiye’de bulunan Türkiye’nin elçilik erkânı da Konya
vapurunun Pire limanına vardığı gün orada hazır bulunacak ve
göreve başlayacaktır. Büyükelçi Enis Akaygen yeni göreviyle ilgili
olarak “Meslek hayatımın büyük bir kısmını geçirdiğim Atina’ya
döneceğimden ve işgal senelerinde çok ıstırap çekmiş olan kahraman Yunan milleti arasında tekrar bulunacağımdan bahtiyarım. İki
memleket arasında esasen çok derin olan dostluk münasebetlerini,
daima yaptığım gibi, daha ziyade sıklaştırmaya ve bu münasebetlere
Akdeniz’de muvazene ve sükûnun temelini teşkil eden samimi bir
işbirliği mahiyeti vermeye çalışacağım.” açıklamasında bulunur.23
Daha sonra ise Büyükelçi Enis Akaygen ve elçilik görevlilerinin
Atina’ya vasıl oldukları, Şubat 1945 tarihinden itibaren göreve başladıkları ve elçiliğin de faal durumda olduğu açıklanır.24 Türk Hariciye Bakanlığından müsaade almak suretiyle Konya vapurundan
istifade ederek Yunanistan’a gidenler arasında ayrıca Yunanistan
Büyükelçiliği Kara Ataşesi Albay Alcibiade Bourdaras ile Yunanistan Arazi bankası yetkilisi M. Achille Panagopoulos da bulunmaktadır.25 Ocak 1945 içerisinde Kızılay’a yapılan bir müracaat ise Bergama Ticaret Odası üyesi Mehmet Taş isimli vatandaştan gelir ve
söz konusu kişi iki seneden bu yana İstanbul’daki komisyoncular
vasıtasıyla Anadolu’ya domuz satmakta olduğunu, savaşın başlama22- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Yunanistan’a Yardım Dosyası. Hariciye Vekâleti tarafından
Kızılay Cemiyeti Reisliğine gönderilen 9 İkinci kanun 1944 tarihli ve 1717 sayılı resmi yazı.
23- Cumhuriyet, 29 Ocak 1945.
24- Cumhuriyet, 4 Şubat 1945.
25- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Yunanistan’a Yardım Dosyası. Kızılay Cemiyeti Reisliği
tarafından Hariciye Vekâletine gönderilen 25 İkinci kanun 1945 tarihli ve 1726 sayılı resmi yazı.
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sıyla beraber bütün yolların kapandığını ve kendisinin de pasaport
almak suretiyle Bergama’dan yakın Yunan adalarına ihracat yapmak
üzere müracaatta bulunduğunu; ancak kendisine zorluklar çıkartıldığını belirterek kendisine müsaade edilmesi halinde ihraç edeceği
malın kıymeti üzerinden %10’luk bir kısmını Kızılay’a vereceğini
ifade eder.26
Aynı dönem içerisinde Yunanistan Kralı Naibi Damaskinos da
Atina’da Türkiye ile ilgili olarak sıcak mesajlar vermekte ve “TürkYunan dostluğu milletin şuuruna yerleşmiştir. Bizi artık hiç bir şey
ayıramaz. Yunan milleti karanlık ihtimaller devrinde Türk milletinin Yunanistan’a yaptığı iyilikleri derin bir şükranla anacaktır. Yunan milleti Kurtuluş vapurunun içindeki kıymetli yüküyle bahtsız
Yunanistan’ın yanında dost Türkiye’nin, bu sadık komşusunun bulunduğunu gösteren efsanevi gelişini gözleri yaşla dolarak hatırlamaktadır. Müşterek mefkûreler yolunda beraberce yürüyen Türkiye
ve Yunanistan’ı hiçbir şey ayıramamaktadır.” demektedir.27 Savaşın
son döneminde Pire limanına Türkiye’den yardım malzemeleri de
gelmeye devam etmektedir ve büyük sıkıntılar yaşayan Yunan halkının da bu yardımlara çok ihtiyacı vardır. Türk büyükelçiliğine
müracaat ederek yardımdan pay almak isteyenler arasında Esirler
Derneği, Atina Kilisesi, Dekoratörler Birliği de bulunmaktadır.28
Bu arada yapılan bir açıklamaya göre savaş döneminde yaklaşık
400.000 civarında kayıp veren Yunanistan’da bu kaybın 300.000
kişilik kısmı açlık nedeniyle hayatını kaybederken, 35.000 kişi de
Almanlar tarafından öldürülmüşlerdir.29
Bu gelişmelerin yaşandığı sırada Atina Kilisesi adına Atina Başpiskoposu da Türkiye Büyükelçiliğine yazdığı 5 Şubat 1945 tarihli
26- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Mehmet Taş tarafından Kızılay Genel Riyasetine gönderilen
22 Ocak 1945 tarihli ve 1810 sayılı yazı.
27- Cumhuriyet, 10 Şubat 1945.
28- Enis Tulça, a. g. e., s. 101.
29- Cumhuriyet, 12 Şubat 1945.
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yazıyla Pire Kilisesi çalışanları yanında savaş döneminde Atina’ya
göçmek zorunda kalmış toplam 720 papaz için de yardım isteğini
iletir;30
“Ekselans,
Atina Arşövekliği, Konya vapuru ile dost ve müttefik Türk halkının
fakir ve kötü durumda bulunan Yunan halkına erzak gönderdiğini öğrenmiştir. Gelen bu parti erzaktan şehrimiz ve Pire Kilisesi için ve ayrıca
Yunanistan’ın dört bir yanından son dört yıldır süren sıkıntılar sebebiyle
Atina’ya iltica eden 720 kadar papaz için bir miktar ayırtabilmenize
minnettar oluruz. Talebimizi değerlendireceğiniz inancı ile şahsınıza ve
Türk halkına Yunan kilisesi adına kardeşçe yardımlarından dolayı şükranlarımızı sunarız.”
Savaş sonrasında bütün bu yardım faaliyetlerine ilaveten Türk
hükümeti tarafından 4 Mayıs 1945 tarihinde alınan bir kararla
Yunanistan’dan 2.000 ton zeytinyağı alınmasına karar verilir ve
böylelikle Yunan ekonomisine destek verilir. 31 Savaşın sona ermesinin ardından kendine gelmeye ve ayağa kalkmaya çalışan
Yunanistan’ın ekonomik işbirliği sağlamak amacıyla ilk temasa
geçtiği ülke de Türkiye olur ve ekonomisini düzeltmeye çalışan
Yunanistan’dan gelen ticari heyetler de Ankara’da memnuniyetle
karşılanır ve her türlü destek sağlanır. 32 Aynı şekilde Merkez Bankası, Ziraat Bankası ve Millî İktisat Bankası yetkililerinden oluşan bir
Türk heyeti de incelemelerde bulunmak üzere Yunanistan’a gider. 33
Savaşın izlerinin ağır ağır da olsa kalkmaya başladığı ve savaşın sonunun belirlendiği bu günlerde Türk-Yunan dostluğu da epeyce gelişmiş seviyededir ve Türkiye’nin yardımları da devam etmektedir.
Aynı dönem içerisinde ve Temmuz 1945 itibarıyla Atina Büyükelçisi
30- Enis Tulça, a. g. e., s. 105.
31- Vatan, 18 Şubat ve 3 Mayıs 1945
32- Cumhuriyet, 23 Şubat 1945
33- Cumhuriyet, 20 Şubat 1945
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Enis Akaygen de yaş haddinden emekliye ayrılarak Atina’dan ayrılır ve ne tesadüftür ki Enis Akaygen’den hemen sonra bu göreve bir
kere daha Ruşen Eşref atanır. 34 Ruşen Eşref Ünaydın bu görevine
25 Aralık 1945 günü başlamak üzere Güneysu vapuruyla yola çıkar.
Ünaydın burada yaptığı açıklamada “Uzun müddet memleketimi temsil ettiğim Yunanistan’da tekrar bu şerefli vazifeyi deruhte edeceğimden
pek bahtiyarım. İki memleket arasındaki samimi dostluk bağları herkesin malumudur. Atina’da pek çok tanıdığım, sevdiğim ve saydığım
şahsiyetler vardır. Bunların ve Yunan hükümeti erkânının yardımlarıyla
bu dostluğu bir kat daha arttırmak için bütün kalbimle çalışacağım.”
der. Ruşen Eşref Ünaydın’la beraber Arjantin’in Ankara Büyükelçisi M. Mendilehassu da Atina’ya gider. Arjantin büyükelçisinin aynı
zamanda Atina Büyükelçisi olarak da görev yapacağı açıklanmıştır.
Böylece 1929–1952 döneminde Yunanistan’ın başkenti Atina’da
her biri ikişer defa olmak üzere Ruşen Eşref ve Enis Akaygen temsil
ederler. Aynı dönemde Enis Akaygen’in Yunanistan’dan ayrılmasına Yunan basını da geniş yer verir;35
“Yunanistan-Türkiye Dostluğu
Yaşının kemale ermesi dolayısıyla Türkiye Büyükelçisi Enis Akaygen, önümüzdeki Çarşamba günü İstanbul’a hareket edecektir. Bu vesile
ile müşarünileyhe karşı gösterilen ciddi ve hararetli tezahürat, şimdiye
kadar hiçbir ecnebi diplomasi erkânına gösterilmemiştir. Yunan devleti
bu muktedir diplomatı, nişan vermek suretiyle taltif etmeyi bir borç saymış olduğu gibi, Yunan hükümeti de şerefine Averof zırhlısında verdiği
ziyafette, başvekil vasıtasıyla, Yunanistan’ın bu ciddi dostu bulunan ve
gayesine ermek hususunda cidden hiçbir fedakârlıktan çekinmeyen Türkiye Büyükelçisine karşı hissettiği hürmeti tebarüz ettirmiştir.
Muhacir âleminin hissiyatına tercüman olan gazetemiz, böyle muktedir bir diplomatın ayrılması Yunanistan için bir kayıp olacağı için
34- Cumhuriyet, 26 Aralık 1945.
35- Prosfiyikos Kozmos gazetesinin 8 Temmuz 1945 tarihli sayısından aktaran Enis Tulça, a. g. e., s. 109.
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esef duymaktadır. Çünkü müşarünileyh çok defa muhacir âleminin
hükümetine karşı beslemekte olduğu hissiyatın tercümanı olmuş ve bu
Türkiye’den Yunanistan’a iltica eden Rumların iki memleket arasında
bir rabıta zinciri teşkil ettiği idrakini kuvvetlendirmiş, mukadderatları
ile iktisadi ve siyasî birlikleri aşikâren müşterek olan Yunanistan ile Türkiye münasebatının daha fazla kavileşmesi hususunda, şimdiye kadar olduğu gibi, her türlü fedakârlığa katlanmağa hazır olduğunu belirtmiştir.
1928 yılından beri Yunanistan ile Türkiye arasındaki münasebetin
seyrini takip etmiş olup az bir zaman için İran’a becayiş ettiği müddet
zarfında oradaki Yunan menfaatinin sıyanet vazifesini deruhte etmiş ve
her fırsatta iltimas etmiş bulunan Büyükelçi Enis Akaygen, Yunan milletinin Türk-Yunan dostluğuna ne derece iman ettiğini ve bu münasebetin
daha fazla inkişafı hususundaki daha münasip hareketin Türkiye hükümetine vazıh surette arz edecek vaziyettedir.
Yunanistan’daki muhacir âleminin, hatta bütün Yunan halkının yegâne arzusu, iki memleket arasında öyle bir yaklaşma ve müşterek emniyet ruhu sağlanmalıdır ki millî hudutlar birbiriyle temas ve münasebete
mani olmaktan uzak ve her iki devletin emniyet mıntıkası bütün YunanTürk arazisini ihtiva etmelidir. Mufarekat edecek olan Büyükelçi M.
Enis Akaygen’e muhacirlerin ve bütün milletin duaları refakat etmekte
ve kafiyen ümit etmekteyiz ki halefinin Yunanistan’daki faaliyeti aynı
derecede verimli ve faydalı olacaktır.”
Türkiye’nin Yunanistan’a yapmaya çalıştığı pek çok yardım faaliyeti içerisinde en önemli olanlarından bir tanesi de Yunanistan’da
Pityon ile Sivilingrad arasında bulunan istasyonlardan o güne kadar açılamamış olan tren istasyonlarının açılabilmesi için Devlet
Demiryolları tarafından özel bir ekip oluşturularak bu istasyonların devreye sokulması da bulunmaktadır. Demir yolları konusunda
Türkiye’nin Yunanistan’a yaptığı bir yardım ise tren hatları ve vagonlarla ilgilidir çünkü Alman işgal güçlerinin Yunanistan’ı işgal
etmesi ve Türkiye sınırına kadar dayanmasının ardından özellikle
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Meriç Nehri üzerindeki köprüler tahrip edilerek olası bir Alman
işgaline karşı bir savunma mekanizması oluşturulmuştur. Öte yandan Meriç üzerindeki köprülerin tahrip edilmesinin ardından daha
önce Türkiye’ye giriş yapmış olan Yunan trenlerinin geriye gitmeleri de imkânsız hale gelir. Bu vagonların Yunanistan’a geçişleri konusunda her türlü desteği sağlayan Türk hükümeti Yunanları mağdur
etmediği gibi savaşın sonuna kadar demir yolları konusunda da her
türlü kolaylığı ve desteği sağlar. Türkiye sınırları içinde kalan Yunan vagonlarının tamiri ve Yunan demiryollarına destek anlamında
girişimler de savaşın sona ermesiyle beraber uygulamaya geçirilir.
Bu konuyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı
tarafından Dedeağaç civarındaki demir yolu hattı 2 Haziran 1945
tarihinde tamir edilir ve oluşturulan üç kişilik bir heyet tarafından
durum Yunan yetkililere anlatılarak bilgi verilir. Aynı konuyla ilgili
olarak Selanik-Dedeağaç güzergâhında faaliyet göstermek üzere üç
yemekli vagon ve üç yataklı vagon hazırlanarak Yunan yetkililere
teslim edilir.
Bu dönemin en ilginç olaylardan birisi ise Trakya bölgesinde
Türkiye aleyhine ve Almanya için casusluk suçlamasıyla mahkemeye çıkartılan 15 kişinin Üç Numaralı Sıkı Yönetim Mahkemesi tarafından idama mahkûm edilmeleridir. 36 Bu sanıklardan beşi
ise yaşlarının küçük olması nedeniyle 30 yıl, ikisi de aynı sebeple
15 yıl hapis cezasına çarptırılmışlardır. Yaklaşık bir yıl devam eden
duruşmalar sonrasında mahkûm edilenler arasında Millî Mücadele döneminde Yüzellilikler olarak bilinen gruptan ve Hürriyet ve
İtilaf Partisi yöneticilerinden Mustafa Neyyir de bulunmaktadır.
Mustafa Neyyir ülkenin işgal altında bulunduğu o meşum günlerde
Edirne’de siyasî faaliyetlerine devam etmesiyle tanınan bir kişiliktir. Mustafa Neyyir ayrıca Trakya’nın Yunan işgalinde bulunduğu
dönemde Yunanların büyük desteğiyle Edirne Belediye Başkanlığı
36- Cumhuriyet, 31 Temmuz 1945.
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görevinde de bulunmuştur. Edirne’de bir de gazete çıkartan ve Yunanistan Kralı Konstantin’i bölgede coşkuyla karşılayan Mustafa
Neyyir zararlı ve yıkıcı çalışmalarının sonucunda Yüzellilikler grubuna alınanlardandır.
Sosyal, siyasi ve askeri alanda hayat normalleşmeye çalışırken
yardımlar da aynı şekilde devam etmektedir. Bu bağlamda 20 Ağustos 1945 tarihinde yine Türk bandıralı gemiler vasıtasıyla 200 ton
palamut Yunanistan’a gönderilir. 37 1945 yılı her ne kadar savaşın
sonu gibi görünse de sadece Yunanistan’da değil bütün Avrupa’da
savaşın acı sonuçlarının ve özellikle de açlık tehlikesinin kendisini
gösterdiği bir yıl olacaktır. Dünya nüfusunun neredeyse yarısının
açlıkla karşı karşıya kaldığı dönemde Yunanistan’da ise durum hiç
de iç açıcı değildir. 38 Özellikle yabancı basın organları bu durumu
kocası günlük işlerde para kazanmaya çalışan ve genç yaşlarda iki
çocuğu olan Pappas isimli kadının yaşadıklarını gözler önüne sererek aktarmaya çalışır. Savaş öncesi dönemde en büyük zevki evi için
alışveriş yapmak olan kadın artık kocası ve çocukları gibi karneye
bağlanmıştır ve yaklaşık ayda bir sefer gelen yardım gemilerinden
dağıtılan yardım malzemeleri ve gıda yardımından alabilmek için
saatlerce kuyrukta beklemektedir. Günlük kalori ihtiyacının ancak
1/10’unu karşılayacak kadar yiyecek bulabilen Yunan kadını kuru
gıdalar yanında bazen bir parça ekmek ve zeytinyağı da bulmasına
rağmen etrafında olup bitenler konusunda şaşkındır ve artık iyiden
iyiye yorgun düşmüştür. Yunan kadının anlayamadığı şey ise kocasının neden haftada sadece 3 kere işe gittiği ve yetişkin oğlunun hiçbir iş yapmadan neredeyse bütün gün güneşin altında “aptal aptal”39
oturduğu, ayrıca kızının evin içinde en küçük temizliği yapmayı bile
istememesi ve daha yeni doğmuş bebeğini neden kaybettiğidir. Gazetenin haberine göre son bir ay içinde şehirde yeni doğmuş olan
37- Vatan, 20 Ağustos 1945.
38- The Pittsburgh Press, 30 Kasım 1945 ve The Rock Hill Herald, 14 Kasım 1945.
39- The Rock Hill Herald, 30 Kasım 1945 ve The Rock Hill Herald, 14 Kasım 1945.
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bebeklerin neredeyse tamamı çeşitli sebeplerle hayatını kaybetmiştir. Gazete ayrıca aynı Yunan kadını Alman işgali bittikten sonra hiç
kimseye karşı öfkeli olmamakla beraber başta İngilizler olmak üzere
yiyecek konusunda verilen sözlerin tutulmasını ister ve bu yiyeceklerin nerede olduğunu merak eder.

2- Yunan Adalarına Yönelik Yardım Faaliyetleri40
Aynı günlerde özellikle adalara yönelik olarak yapılan yardımlar
kapsamında 15 Şubat 1945 tarihinde bölgedeki Kızılhaç yetkilisi M.
Allaimby gözetiminde Türk gemileri tarafından getirilen ve Leros
adasına bırakılan toplam 41.559 kilo ağırlığındaki bisküvi, çorbalık
un, buğday unu ve sütten oluşan ve kişi başına ortalama 7.300 gram
gelen yardım malzemeleri de ihtiyaç sahiplerine dağıtılır.41 Bütün
bu yardım faaliyetlerine ilaveten Yunanlara yardım etmek amacıyla İngiltere Büyükelçiliği tarafından düzenlenen konserin geliri
olarak toplanan 1.819 Türk lirası da derhal Yunan yetkililere teslim
edilir.42 26 Şubat 1945 günü adalarda görev yapmakta olan Kızılhaç
yetkilisi M. Raymond Courvoiser vasıtasıyla Uluslararası Kızılhaç
Teşkilatı’na ulaştırılan43 ve Kızılay merkezine de gönderilen acil
mesajda adalardaki durum“Tüm çabalara rağmen Rodos’taki nüfusun durumu ağırlaşıyor. Gemilerdeki yükü boşaltmak için iyi beslenmiş işçiler bulmamız gerekmektedir. Acil süt ve un yardımı için
gemi gönderilmesi konusunda imdat çağrısı veriyoruz. Amasya gemisi dönüş yolundadır. Ayrıca Savlet gemisi de 24 Şubat’ta hareket
edecek ve adalara ivedilikle geri dönmek üzere de 1 Mart’ta İzmir’e
40- Bu başlık altında Leros, Kalimnos, İstanköy (Kos) ve Rodos adasına yönelik olarak yapılan yardım faaliyetleri
konusunda “KGMA. K.2882. Uluslararası Kızılhaç Cemiyeti tarafından 12 Mayıs 1945 tarihinde Kızılay Genel
Müdürlüğüne gönderilen Yunan adalarına yönelik yardım faaliyetleriyle ilgili geniş kapsamlı rapor” ana kaynak
olduğundan aşağıdaki bölümlerde ayrıca kaynak gösterilmemiştir.
41- KGMA. Uluslararası Kızılhaç Cemiyeti tarafından 12 Mayıs 1945 tarihinde Kızılay Genel Müdürlüğüne
gönderilen Yunan adalarına yönelik yardım faaliyetleriyle ilgili geniş kapsamlı rapor.
42- Vatan, 12 Mayıs 1945.
43- Kızılhaç yetkilileri tarafından gönderilen mesajların yerlerine ulaştırılması için devreye giren de yine Türkiye
olur ve İstanbul Radyosu vasıtasıyla ilgili merkezler arasında haberleşme sağlanır.
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varacaktır.”44 denilir. Aynı yazıya ekli olarak adalarda görev yapan
Kızılhaç görevlileri ve durum hakkında da bilgi verilir;
“…Ege Denizi’ndeki Yunan adalarının yiyecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin aşağıdaki hususları Ekselanslarının bilgilerine sunmaktan onur duyarım;
Fenris gemisi 21 Şubat’ta İzmir’e vardı, 2.000 ton buğday ve 669
ton kuru sebze boşalttı. Bu ürünler şimdilik İzmir’de ambara kondu.
Ürünler Yunan kayıklarıyla parçalar halinde taşınmaya başlanıncaya
kadar burada kalacaktır. Size her bir ada ile ilgili kesin sayıları göndermekte bir sakınca görmüyorum. Ayrıca Kahire’den gelen 2.000 sandık
süt tozu da aynı dağıtımda depolandı. Dağıtımın kolaylaştırılması ve
elimizde mevcut araçlarla mümkün olduğunca düzgün teslimi amacıyla gelen erzağı tanzim ediyoruz. Uluslararası Kızılhaç Komitesi ayrıca
Türkiye’de faaliyette olan delegasyonundaki yararlı personelinin güçlendirilmesini de tasarlamaktadır. Bu yüzden, Sayın Başkan, size 3 Mart
1945 tarihinde görevlerine başlayan iş arkadaşlarımı tanıtmaktan onur
duyarım. Görevleri özetle şu şekildedir:
Gilbert Simond; Gelişmelerdeki sorunlardan haberi olur olmaz derhal Ankara’ya asli temsilci olmuştur.
Giuseppe Beretta; Yardımcı temsilcidir ve 15 Mart’ta İzmir’e varmıştır. Görevi yiyecekleri almak ve Yunan adalarına göndermektir.
Robert Porchet; Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin refakat gemisi ve
yiyecek taşıyan kayıklara eşlik edecektir.
Maurice Chalumnau; CICR temsilcisidir. Bildiğiniz gibi geçici bir
süre Ankara’da Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin Yakın Doğu’daki
heyetlerinin postayla ilgili sorunlarını incelemek üzere görevlendirilmiştir. Afrika ve Hindistan’daki savaş esirlerinin yazışmalarını ve haberleşmelerini inceliyor.
44- KGMA. Uluslararası Kızılhaç Cemiyeti adalar sorumlusu tarafından 26 Şubat 1945 tarihinde Kızılay Genel
Müdürlüğüne gönderilen Yunan adalarına yönelik yardım faaliyetleriyle ilgili ML 389 sayılı mesaj.
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Sizden iş arkadaşlarım Porchet ve Beretta’yı İzmir’deki sivil ve askeri
otoriteler ile Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü’ne
iyi bir şekilde tanıtmanızı rica ediyorum. Ayrıca bu kişilerin 16 Mart’ta
İzmir’e varacağını da Kızılay’ın yerel birimlerine bildirme zahmetine
katlanmanız halinde size çok minnettar kalacağım…”
Öte yandan Kalimnos adasına gönderilen yardım malzemesinden 1.294 kilo ve 67 kasa bisküvi, 32 kilo ve 2 kasa et, 519 kilo ve
25 kasa süt ve 200 kilo şekerin eksik olduğu, ayrıca 350 kilo pirincin de bozuk olduğu anlaşılır. Hemen ardından 15 Mart, 23 Mart
ve 1 Nisan 1945 tarihlerinde ise adalarda kişi başına toplam 9.180
gram olmak üzere kuru sebze, domuz ve soya yağı, bisküvi, konserve
sebze, et, margarin, çorbalık un, kutu sütü, kahve, pirinç, şeker ve
patatesten oluşan paketler Yunanlara dağıtılır. Adalara yukarıda belirtilen tarihlerde getirilen gıda maddelerinden % 2 sebze ve meyve,
% 8 süt ve 20 kutu da bisküvi rutubet ve nemden bozulmuş durumdadır. Özellikle Ege adalarına yardım konusunda Türk yetkililerle
İzmir’deki Kızılhaç yetkililerinin yaptıkları görüşmeler sonucunda
26 Nisan 1945 tarihinden itibaren adalar bölgesine yardım faaliyetlerine devam edilmesi kararı verilir. Bu bağlamda öncelikle Rodos’a
Solvet, Yeni Kurtuluş, Akanın, Zengin, Enginer ve Hasankale isimli
Türk bandıralı gemiler vasıtasıyla yardımlara başlanacağı bildirilir
ve söz konusu bu gemiler başta Kızılay yardım malzemeleri olmak
üzere Kızılhaç ve diğer yardım kuruluşlarıyla Türkiye’nin farklı
noktalarından toplanan yardım malzemelerini adaya sevk etmeye
başlar.45 Aynı şekilde savaşın sona ermesinin ardından da 22 Mayıs
1945 günü Kızılhaç aracılığıyla ve toplam 1.700 ton kadar yiyecek
maddesi 8 farklı Türk gemisiyle adalara sevk edilir.46 Aynı günlerde Uluslararası Kızılhaç Cemiyeti tarafından görevlendirilen ve
45- Cumhuriyet, 15 Mart 1945.
46- Bu gemiler aşağıda da ayrıntılı bir şekilde anlatılacağı üzere Amasya, Mesut, Bozkurt, Sarıçam, Cengiz,
Cemal Azmi, Lütfi Hüda ve Sevin isimli gemilerdir. KGMA. Uluslararası Kızılhaç Cemiyeti tarafından 12 Mayıs
1945 tarihinde Kızılay Genel Müdürlüğüne gönderilen Yunan adalarına yönelik yardım faaliyetleriyle ilgili geniş
kapsamlı rapor. Ayrıca bkz. Vatan, 22 Mayıs 1945.
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özellikle Türkiye aracılığıyla Yunan adalarına yapılan yardım faaliyetlerini gözlemlemek üzere gönderilen M. Raymond Courvoiser
ise uzun zamandan bu yana yapmakta olduğu bu görevi Nisan 1945
tarihinden itibaren M. Gilbert E. Simond’a devretmiş durumdadır.
M. Gilbert E. Simond’ın görevde bulunduğu 1945 yılında adalara
yapılan iki parti büyük yardım girişiminden sonra üçüncü partinin gönderilmesi için de hazırlıklar tamamlanır.47 Burada üzerinde
durulması gereken nokta ise savaşın sonuna gelinmesiyle birlikte
Yunanistan’a yapılan ablukanın kaldırılması çağrılarına kulak tıkayan ve bu ülkeye neredeyse hiç yardımda bulunmayan İngiltere’nin
Türkiye’deki askeri ataşesi Tümgeneral A.C. Arnold ve başta Binbaşı J. Christian olmak üzere İzmir’de görev yapan İngiliz askeri yetkililerini devreye sokması ve 11 Nisan 1945 tarihinde yola çıkan ilk
gemi ve bu gemideki yardım malzemelerine gözlemcilik yapmalarıdır. Bu yardım malzemelerinin Yunan adalarına gönderilmesinin ardından Kızılhaç temsilcisi de yanında İngiliz askeri ataşe yardımcısı
Yarbay Underhill olduğu halde İzmir’e gitmek üzere 12 Nisan 1945
günü yola çıkar ve 13 Nisan 1945 günü İzmir’deki Kızılhaç temsilcisiyle buluşarak ondan bilgi alır. Aynı günlerde Yunan adalarına
gönderilen yardım malzemesi ise toplam 803 ton gelmektedir ve 8
gemiyle taşınan bu malzemeler 65 koli çeşitli sağlık malzemeleri, 16
kasa değişik yardım malzemesi, özellikle Rodos adasındaki savaş
esirlerine Bozkurt gemisiyle gönderilen 16 kasa eşya ve muhtaç Yunanlara gönderilen gıda maddelerinden oluşmaktadır.48 İzmir’deki
Kızılhaç temsilcisi M.G. Allaimby ise verdiği raporda 27 Nisan 1945
itibarıyla ve 3. parti malzemelerle ilgili olarak Amasya, Mesut, Bozkurt, Sarıçam, Cengiz, Cemal Azmi, Lütfi Hüda ve Sevin gemilerin-

47- KGMA. Uluslararası Kızılhaç Cemiyeti tarafından 12 Mayıs 1945 tarihinde Kızılay Genel Müdürlüğüne
gönderilen Yunan adalarına yönelik yardım faaliyetleriyle ilgili geniş kapsamlı rapor.
48- KGMA. Uluslararası Kızılhaç Cemiyeti tarafından 12 Mayıs 1945 tarihinde Kızılay Genel Müdürlüğüne
gönderilen Yunan adalarına yönelik yardım faaliyetleriyle ilgili geniş kapsamlı rapor.
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den bahseder.49 Bu Türk gemileriyle taşınan yardım malzemeleri ise
brüt olarak 1009.468 ton, net olarak ise 803.021 tondur. 50 Amasya
gemisi 11 Nisan 1945 günü Leros, Psérimo ve Kalimnos adalarına
giderken, Mesut gemisi 13 Nisan günü Rodos ve Calchis adalarına
gider. 51 Bozkurt, Sarıçam, Cengiz, Cemal Azmi gemileri ise aynı
rotaya 14 Nisan 1945 günü hareket eder. Lütfü Hüda ve Sevin gemilerinin rotası ise 14 Nisan 1945 günü İstanköy (Kos) adasına
yönelmiştir. 52 Gemiler genel olarak 11 Nisan 1945 günü İzmir limanından ayrılır ve hemen bir gün sonra Kuşadası limanına uğrayarak buradan yardım malzemelerini yüklemeye başlarlar. Örneğin
Amasya gemisi 11 Nisan günü İzmir’den hareketinin ardından 12
Nisan günü Kuşadası’na gelir ve Leros’a gitmek üzere 14 Nisan günü
limandan ayrılır. Gemi aynı gün bu adaya varırken dönüş yolculuğu ise 16 Nisan günü olur ve Amasya gemisi 16 Nisan 1945 tarihinde Kalimnos adasına gelir. Yükünü tahliye etmesinin ardından 18
Nisan günü adadan ayrılan Amasya aynı tarihte Bodrum limanına
demir atar ve hemen bir gün sonra da İzmir’e gelir. Sevin ve Lütfü Hüda gemilerinin yolculukları da 14 Nisan 1945 günü İzmir’de
başlar ve gemilerin İstanköy (Kos)’e 18 Nisan tarihinde demir atmalarının ardından 21 Nisan günü İzmir’de son bulur. Aynı şekilde
Bozkurt, Sarıçam, Cengiz, cemal azmi gemileri de Rodos’a gitmek
üzere 14 Nisan günü İzmir’den ayrılır ve görevlerini tamamlamalarının ardından 30 Nisan günü aynı limana demir atarlar.
Mesut gemisinin 42 tonluk bir yükü ise diğerlerinden farklı olarak Bodrum limanından yüklenmiştir. Rodos, Calchi, Kalimnos,
Leros, Psérimo ve İstanköy (Kos) adalarına toplam 53 kasa, 11 bal49- Amasya gemisi 256 ton, Mesut gemisi 137 ton, Bozkurt gemisi 500 ton, Sarıçam gemisi 400 ton, Cengiz
gemisi 135 ton, Cemal Azmi gemisi 145 ton, Lütfi Hüda gemisi 135 ton ve son olarak Sevin gemisi de 100 ton
olmak üzere toplam 1808 ton kapasiteye sahiptir.
50- KGMA. Uluslararası Kızılhaç Cemiyeti tarafından 12 Mayıs 1945 tarihinde Kızılay Genel Müdürlüğüne
gönderilen Yunan adalarına yönelik yardım faaliyetleriyle ilgili geniş kapsamlı rapor.
51- A.g.a..
52- A.g.a..
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ya ve 1 varil içinde sağlık malzemeleri götüren Bozkurt, Amasya ve
Lütfü Hüda gemilerinin bu yardımlarının maddi bedeli ise bilinmemektedir. Rodos’a gönderilen yardım malzemeleri arasında özellikle
bebekler ve çocuklar için 20 ton bisküvi de bulunmaktadır. Leros ve
Kalimnos adalarına ise 1.800 kilo bisküvi sevk edilmiştir. Amasya
gemisinin Leros adasının ana limanı olan ve adadaki Alman yetkililerin çıkışa müsaade ettikleri Porto Lago’ya demir atar. Gemideki
yardım malzemelerinin kıyıya çıkartılması aşamasında adadaki Alman işgal güçleri de son derece hassas davranırlar ve özellikle yağma ve hırsızlığa karşı sert tedbirler alırlar. Açlık ve kıtlıktan perişan
olan ada halkının yaratacağı herhangi bir taşkınlık durumunda Alman askerlerine vur emri de verilmiş durumdadır. 53

a) Leros Adasına Yönelik Faaliyetler
Adalara yönelik yardım faaliyetlerini yönetmek ve organizasyonun aksaksız yürütülebilmesi amacıyla Kızılhaç yetkilisi Raymond
Courvoisier 13 Şubat 1945 gecesi Guengud isimli tekneyle Leros
limanına gelir ve ertesi gün sabah da karaya ayak basar. 54 15 Nisan
1945 tarihi itibarıyla bu adanın nüfusu 4.200 kişidir ve bunların
866’sı 9 yaşından küçük çocuklardan oluşmaktadır. Bu sayının içinde enterne edilmiş 244 İtalyan askeri de bulunmaktadır. 55 İtalyanlar tarafından tam bir kaleye dönüştürülen ve adada yaşayan Yunan
halkı üzerinde çok güçlü bir askeri egemenlik oluşturan İtalyanlar
böylece kendilerini de sağlama aldıklarını düşünmüşlerdir. Özellikle Büyük Açlık Dönemi’nde en çok sıkıntı ve kıtlık çekilen adalardan
53- KGMA. Uluslararası Kızılhaç Cemiyeti tarafından 12 Mayıs 1945 tarihinde Kızılay Genel Müdürlüğüne
gönderilen Yunan adalarına yönelik yardım faaliyetleriyle ilgili geniş kapsamlı rapor.
54- KGMA. K.No.2885, D.No.1944-1945/9-10. Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı Ankara Temsilciliği tarafından
Kızılay Genel Müdürlüğüne gönderilen 15 Şubat 1945 tarihli resmi yazı.
55- Öte yandan Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı tarafından Kızılay Genel Müdürlüğüne gönderilen 5 Mart 1945
tarihli resmi yazıda ise bu adada yaşayanların toplamı “açlık, bulaşıcı ve salgın hastalıklarla acz içerisinde olan” 3.800
kişi olarak belirtilmektedir. KGMA. K.No.2885, D.No.1944-1945/9-10. Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı tarafından
Kızılay Genel Müdürlüğüne gönderilen 5 Mart 1945 tarihli resmi yazı.

KIZILAY BELGELERİ IŞIĞINDA YUNANİSTAN’DA ÖLÜM, AÇLIK, İŞGAL

735

birisi olan Leros adasının bu durumunda adanın son derece kayalık
olması nedeniyle zirai imkânların son derece kısıtlı olmasının payı
büyüktür. Özellikle Leros adasında gıda maddelerinin dağıtımı ve
yetersiz beslenme ve açlıktan ölüm vakalarının önüne geçilebilmesi
açısından gerekli tedbirleri alan, adil ve titiz bir çalışma sergileyen
Leros Belediye Başkanı M. Stamati Angelo ve işgale karşı partizanlarla birlikte mücadele eden Dr. Bulafandi ise herkesin takdirini
kazanır. 56 Burada bahsedilmesi gereken bir önemli husus ise bu son
yardım maddelerinin dağıtımından hemen önce yetersiz beslenme
nedeniyle 36 Yunan vatandaşının hayatını kaybettiği ve bu ölümlerin ortaya çıkardığı duruma bağlı olarak dağıtılan un ve sebze
miktarının arttırıldığıdır. 57 Leros’ta iki deposunu bulunan Kızılhaç
teşkilatı ise olası hava saldırılarına karşı bu depolarını ve dağıtım
merkezlerini San Maria’dan uzakta bir yerlere taşıma kararı alır. Leros adasında askeri idareyi elinde bulunduran Albay Koschalla ise
sağlık malzemeleri ve ilaçlar da dâhil yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine uygun bir şekilde dağıtılabilmesi, yağma ve hırsızlık olayları yaşanmaması için kurşuna dizme de dâhil olmak üzere
sert tedbirler almaktan kaçınmaz. Bu arada hemen bütün adalarda
olduğu üzere Leros adasında da insanlar doğadan topladıkları otları
kullanmak suretiyle açlıktan kurtulmaya çalışırlar. Bununla birlikte son dönemde 25 kişinin açlıktan ve yetersiz beslenmeden öldüğü
bildirilir. 58 Karaborsanın artık yaşanmadığı adadaki Alman askeri
heyeti insanların denizden istifade etmelerine de yavaş yavaş müsaade ettiklerinden Mart 1945 döneminde 700-1.000 kilo civarında
balık tutularak halka dağıtılmıştır. Böylece son dönemde görülen ve
yavaş da olsa azalan ölümler haricinde yapılan yardımlar adalarda
56- KGMA. Uluslararası Kızılhaç Cemiyeti tarafından 12 Mayıs 1945 tarihinde Kızılay Genel Müdürlüğüne
gönderilen Yunan adalarına yönelik yardım faaliyetleriyle ilgili geniş kapsamlı rapor.
57- KGMA. Uluslararası Kızılhaç Cemiyeti tarafından 12 Mayıs 1945 tarihinde Kızılay Genel Müdürlüğüne
gönderilen Yunan adalarına yönelik yardım faaliyetleriyle ilgili geniş kapsamlı rapor.
58- KGMA. Uluslararası Kızılhaç Cemiyeti tarafından 12 Mayıs 1945 tarihinde Kızılay Genel Müdürlüğüne
gönderilen Yunan adalarına yönelik yardım faaliyetleriyle ilgili geniş kapsamlı rapor.

736 Doç. Dr. Ulvi Keser
yaşayanları mutlu ederken yetersiz beslenmeye karşı insanlara dağıtılan istihkakların günlük ortalama 2-3 kiloya çıkartılması, çorba
dağıtımının da aynı şekilde her gün devam ettirilmesi yönünde Kızılhaç temsilciliğince girişimlerde bulunulur. Mart 1945 itibarıyla
bu adaya gönderilen yardım malzemesi ve gıda maddesi ise toplam
28 ton civarındadır. 59

b) Kalimnos Adasına Yönelik Faaliyetler
1945 yılındaki ilk yardım malzemesini 13 Şubat 1945 günü Kızılhaç yetkilisi M.R. Reber’in gözetiminde alan Kalimnos adasının
15 Nisan 1945 itibarıyla nüfusu 5.100’dür. Ocak 1943 itibarıyla nüfusu 10.000 olan adada nüfusun 1.350 kişilik bir kısmı tamamen 15
yaşından küçük çocuklardır ve ancak 200 kişi ada halkı Yunan vatandaşıdır.60 Ocak 1945 itibarıyla ölüm oranının %15 gibi bir orana
çıktığı adada doğum oranı ise savaş şartlarıyla doğru orantılı olarak
sıfırdır.61 Savaş döneminde askeri önemi olmaması nedeniyle bir
yüzbaşı komutasında 200-300 kişilik bir askeri birlik bulundurulan
adada İtalyan yönetimi ise hiç olmamıştır. Adada yaşayan Yunanlar
1945 Mart ayında adadaki askeri idare tarafından belediye başkanlığına atanan ve bir Yunan asilzadesi olduğu belirtilen hukuk doktoru
Bulafendi ve daha sonra da tıp doktoru Dr. Bilires tarafından yönetilmektedirler. Kalimnos’ta ekonomi esasında tekstil, mobilyacılık
ve başta altın olmak üzere bakır ve gümüş gibi madencilik üzerine
olmasına rağmen Kalimnoslular ticaret ve tarımla hayatta kalmaya
çalışmaktadırlar. Adadaki okullar da hayatın yavaş yavaş düzenli
bir hale gelmesiyle birlikte Kalimnosluların da büyük destekleriyle
59- KGMA. K.No.2885, D.No.1944-1945/9-10. Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı tarafından Kızılay Genel
Müdürlüğüne gönderilen 5 Mart 1945 tarihli resmi yazı.
60- Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı tarafından Kızılay Genel Müdürlüğüne gönderilen 5 Mart 1945 tarihli resmi
yazı ise adada savaş başlamadan önce 25.000 kişinin yaşadığını belirtmekte ve Mart 1945 itibarıyla ada nüfusunu
toplam 5.300 olarak vermekte, yapılan yardım toplamını da 40 ton olarak göstermektedir.
61- KGMA. K.No.2885, D.No.1944-1945/9-10. Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı tarafından Kızılay Genel
Müdürlüğüne gönderilen 5 Mart 1945 tarihli resmi yazı.
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açılmaya başlanır. Adada Ocak 19433-Şubat 1945 devresinde açlıktan ve yetersiz beslenmeden kaynaklanan ölümlerde sayının 2.500
olduğu, aynı şekilde savaştan ve açlıktan kurtulabilmek ve en yakın
Anadolu kıyılarına çıkabilmek için çabalarken ölenlerin sayısının
da buna yakın olduğu değerlendirilecek olursa adanın durumu da
kendiliğinden ortaya çıkar. Adaya ayrıca Samos (Sisam) ve İstanköy
(Kos) adasından fahiş fiyatla yağ da getirtilmektedir. Ada nüfusunun yarıdan fazlasının adadan kaçmasının sebebi açlık ve yetersiz
beslenme yanında karaborsa ve hayat pahalılığıdır. Adadaki diğer
insanların da Kalimnos’u terk etmesini önleyen ise Türk gemileri vasıtasıyla buraya getirilen insani yardım malzemeleridir. Adaya daha
sonraki günlerde dağıtılan yardımlar ise 17 Şubat ve 1 Mart 1945
günlerinde dağıtılır.62 Şubat ayındaki ilk dağıtımda 7.8 kilo olan kişi
başı istihkak da daha sonraki günlerde arttırılır. Kalimnos adasına
bir sonraki yardım malzemesi ise Türk gemileriyle 15 Mart 1945
tarihinde gelen ve 17-28 Mart 1945 tarihlerinde dağıtılan toplam
55.344 kiloluk yardımdır. Bu dağıtımla birlikte kişi başına düşen istihkak da 12.331 gram olacaktır. Bu istihkak ise kuru sebze, domuz
veya soya yağı, bisküvi, konserve sebze, et, margarin, çorbalık un,
kutu sütü, çay, kahve, pirinç, konserve patates ve şekerden oluşmaktadır. Ayrıca 0-6 yaş grubu çocuklar için 2 kilo et ve 1.362 gram süt
ve 340 gram da bisküvi dağıtılmaktadır. Çocukların beslenmesine
yönelik girişimler, Türk gemileriyle getirilen yardımların adil bir
şekilde dağıtılması ve hayatın normalleşmesiyle “aç kalıp ölmektense göç etmeyi tercih eden insanlarda” adadan göç düşüncesi de
azalır.63 Gelen yardımların dağıtılmasıyla ilgili organizasyonun son
derece planlı ve titiz olması, gıda maddelerinin dağıtılması sırasında doktor, avukat ve kilise görevlileri gibi toplumun saygınlık gören
kişilerinin görev yapması, Kızılhaç depolarının emniyet maksadıy62- KGMA. Uluslararası Kızılhaç Cemiyeti tarafından 12 Mayıs 1945 tarihinde Kızılay Genel Müdürlüğüne
gönderilen Yunan adalarına yönelik yardım faaliyetleriyle ilgili geniş kapsamlı rapor.
63- KGMA. Uluslararası Kızılhaç Cemiyeti tarafından 12 Mayıs 1945 tarihinde Kızılay Genel Müdürlüğüne
gönderilen Yunan adalarına yönelik yardım faaliyetleriyle ilgili geniş kapsamlı rapor.
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la limana 50–100 metre uzaklıktaki yerlerinden kasaba içinde daha
güvenilir yerlere taşınması, getirilen yardım malzemelerinin son
derece başarılı bir şekilde dağıtılması64, adadaki garnizon komutanı
Yüzbaşı Weiss’in yardım malzemelerinin dağıtımı konusunda son
derece titiz davranması ve bunlara dokunulmasını bile yasaklaması işlerin yolunda gitmesine neden olan sebepler arasındadır. Adada
genel olarak Kalimnosluların sağlık durumları iyiye gitmektedir ve
Almanların adada balık yakalanması hususunda başlattıkları girişim ise tam bir fiyaskoyla sonuçlanmıştır.65 Adalarda tek tük de olsa
Yunanların elinde bulunan balıkçı kayıkları ise adalardan kaçmak
isteyenler için çok tehlikeli ve son derece pahalı da olsa belki de son
ve tek şans olur bu dönemde;66
“…Biz sandalla karşı kıyıya insan taşıyorduk. Bu ortaya çıkınca
sandallarımızı aldılar, hepsini aldılar. Sonra bir kısmını Midilli bloklarına götürdüler. Sandalları birbirine bağladılar. Onları çekmek için
tekne geldiğinde son iki sandalın halatı koptu ve limanda kaldılar. Kalan sandalları almaya sonra geleceklerdi. O gün ben dağdaydım. 30–40
sandalı çeken tekneyi izliyordum. İkisi kopunca arkada kaldılar. Sandalları aldık, kötü bir durumdaydılar. Sahile yaklaşınca onları açığa aldık. Çünkü orada kalırlarsa çalınabilirlerdi. Çünkü herkes bulduğu her
şeyle kaçmaya çalışıyordu ve açlık yüzünden kalmak istemiyorlardı. Ben
ve bir arkadaşım sözleştik. Direnişe katılmak için sandalları alıp gece
gidecektik. Fakat buluşma yerimizi yanlış anladıkları için buluşamadık ve geri döndüm. Sabah beni gördüklerinde ‘Neden gelmedin?’ diye
sordular. Ben de ‘Geldim siz nereye gittiniz dedim?’. ‘Orda bekliyorduk.’
dediler. ‘Peki, orası için mi anlaşmıştık?’ dedim. Ben başka yere gittim
siz başka yerdeydiniz. Nasıl bulayım gece karanlığında, şimdi gidelim
64- Dağıtılan bu malzeme arasında 4 kasa tıbbi malzeme ve ilaçtan başka 1 balya da hidrofil pamuk bulunmaktadır
ve Kalimnos Belediye Eczanesi vasıtasıyla halka dağıtılmıştır.
65- KGMA. Uluslararası Kızılhaç Cemiyeti tarafından 12 Mayıs 1945 tarihinde Kızılay Genel Müdürlüğüne
gönderilen Yunan adalarına yönelik yardım faaliyetleriyle ilgili geniş kapsamlı rapor.
66- 1922 yılından beri Cunda adasında yaşayan Emanuil Manolis Violatzis’den aktaran http://www.asyaminor.
com/tr/soylesidetay.asp?id=29
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mi? Sabah 7–8 arası, şimdi gidelim mi? Hazırım inin aşağıya dedim.
Onlar direnişe katılmak için gitmek istiyorlardı. Sandala binip denize
açıldık. Biz İzmir’e gittik, buradan İzmir’e, güpegündüz. Yelkenle değil
kürekle buradan geçtik. Almanları görünce balık avlıyormuş gibi yaptık. Bize dokunmadılar ve geçmemize mani olmadılar. Biz devam ettik.
Sahile 500 metre yaklaştık fırtınadan korunmak için. Fakat nereye gidelim motorumuz yok, hiçbir şeyimiz yok, sırf kürek. Perikli’ye bir kayık geçerse kurtuluruz yoksa boğulacağız, çünkü o denize atlayalım diyordu. Bense ‘Denize atlarsak boğuluruz, sahile varamayacağız, yakın
sanıyorsun fakat değil. Poyraz esiyor hem de kuvvetli poyraz.’ dedim.
Bir yelkenlinin güneye doğru yol aldığını gördüm, yaklaşınca torbamla
sinyal vermeye başladım. Yelkeni indirip üstümüze geldi, kendisine bizi
bağladı. Ne istiyorsunuz dediler. Ben de biraz Türkçe biraz Yunanca
‘Biz iki arkadaşız ve Alman’a asker olmaktansa Türk askeri olalım.’ dedim. Kayık ortaklaşa makinistle kaptanındı. Biri Alman dostu, öbürü
İngiliz dostuydu. Perikli’ye ağla ulan kerata, ağla diyordum. Bakalım
belki alırlar bizi, ağla ulan ağla. O ise nasıl ağlayayım deyip gülüyordu.
Biri bunları alalım diyordu, öbürü almayalım diyordu. O zaman ben
‘Efendim bu sandal ufak bu hava çok.’ dedim. Birkaç Türkçe kelime biliyordum, çünkü balıkçı olarak Ayvalık hapishanesinde birkaç kere yatmışlığım vardı. Bu sandal ufak bu hava çok ne yapalım, nereye gidelim
boğulacağız diyordum. Sonunda bizi aldılar, İzmir’e çıktık. İzmir’de o
gece kayıkta kaldık. Çok iyi Yunanca bilen bir polis bizi sorguladı, isimlerimizi aldı. Ben bazen bir Türkçe kelime söyleyince kaptana ‘Bu Türkçe biliyor.’ dedi. Kaptan çok az bildiğimi söyledi. Ona bir dayak atarsam
konuşur dedi. Kaptan tekrar bilmediğimizi söyledi. Fakat ben bir kelime
anladığımda hemen söylüyordum. Kayıkta uyuduk, sabahleyin geldiler,
bizi dışarıya çıkarttılar ve dört binaya girip çıktık. En sonunda bir binaya girdik. Merdivenleri çıkarken arkadan tabancaları görünüyordu.
Belinde silah olduğuna göre emniyet kuvvetleridir dedik. Hapishanede
bir Türk genci vardı. O bana ‘Arkadaşım geldiğinde ona konsolosluğa
gitmesini söyleyeceğim. Konsulat kelimesi hariç diğerlerini anlıyordum.
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Oradan biri gelip sizi alsın.’ dedi. Bir zaman sonra arkadaşı geldi. İçeriye girdiğinde ne dediyse dedi, gitmesinden 5 dakika geçmemişti ki iki kişi
girdi. Bizi aldılar ve başka bir binaya götürdüler. Burada halılar ve koltuklar vardı, bambaşka bir yerdi. Perikli’ye ‘Şimdi ne oluyor?’ dedim. Biraz sonra konsolos ortaya çıktı, adı Gonatas idi. Onun Misteğna’da bir
tarlası vardı. Kiracısı ise Perikli’nin amcasıydı. İsimlerimizi sorduğunda
ben Violacis o Pafyotelis deyince ‘İosif Pafyotelis neyin oluyor?’ diye sordu ve Perikli de amcası olduğunu söyledi. Bir an evvel buradan gitmeniz lazım, geri gönderme emirleri var. Çünkü Çanakkale’de iki Türk’ü
öldürmüşsünüz. Çanakkale ile Midilli arası 300–400 mildir dedim,
nasıl oraya gidip Türkleri öldürebiliriz, bu olabilir mi? Denize açıldık.
Yolda kayık bizi aldı buraya getirdi. Mutlaka buradan gitmeniz lazım
dedi. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Elinden geldiği kadar bize yardım
etti, harçlık da verdi. İzmir’de bir han vardı, oraya gittik. Herkes orada
toplanıyordu. Samos’tan 42 kişi bekliyoruz dediler, gelir gelmez onlarla
gitmeniz lazım. O gece geldiler ve sabah onlarla gittik. Türkiye’yi baştanbaşa geçip Konya’ya vardık. Afyonkarahisar gibi şehirlerden geçtik.
Konya’da başka trene bindik ve Suriye sınırına girdik. Yolda tercüman
bize tembih etti ‘Çocuklar sakın tren durduğunda bana söylemeden kimse inmesin çünkü başında ve sonunda nöbetçi var ve izinsiz inene ateş
edecek.’ Trende 42 artı 8, 50 kişi idik. Halep’e geldik. Orda otomobillere
bindirdiler ve bir mülteci kampı gibi bir yere götürdüler. Yunanistan’la
ilgili şarkılar söylüyorlardı; ’Acılı Yunanistan gözyaşları ile süslenmiş.
Zaman gelecek işgalden kurtulacaksın.’ benzeri şeyler. Orda bize askeri
elbise verdiler, banyo ve aşı yaptırdılar. Ben samimi olayım kalp hastasıyım deyip yaptırmadım, çünkü aşı şişme ve ateş yapıyordu. Türkleri yalnız İzmir’de gördüm, başka hiç bir yerde durmadık. İzmir de çok iyiydi.
Yalnız kaptanı çok sıkıştırdılar, onu üzdüler. Yok, yok birbirimizleydik,
zaten handa çok Yunanlı vardı. İki gün kadar kaldık. Ondan sonra
Halep’e doğru yol aldık. Elbise verdiler, beni deniz kuvvetlerine verdiler.
4 kişi idik ve Mısır yolunu tuttuk, Filistin’den geçtik… Filistin’de iki
gün kampta, orda kazan vardı, sonra bizi Mısır’a götürdüler. Aramızda
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deniz kuvvetlerine ayrılmış 4 kişiden biri üniversite talebesi idi. Onun
parası vardı, bana harçlık, sigara parası veriyordu. Çok iyi bir insandı. Adı Grigorios Tumbas, Selanikli idi. Mısır’a gittiğimizde ‘Orduya
hemen teslim olmayalım, kampın PKP harfleri taşıyan terasında top
oynamaya müsait koca bir binası var.’ dedi. Akşama gidelim, şimdi gidersek bizi içerde tutarlar, önce etrafı gezelim. Akşam gittik ve öyle de
oldu, güzel geçti. Beni Musa’nın kaynak sularına yollamak istiyorlardı,
çünkü elimde sakatlık vardı. Bundan dolayı diğer sakatlarla oraya sevk
etmek istiyorlardı. Bir aydan fazla orda kaldım. Biri bana ‘Üst makama çıksana.’ dedi, ‘Orda bir şeyler yapabilirsin, sen delikanlı adamsın.
Başka bir yere yollasınlar, o kaynaklarda işin ne?’ dediler. Ben de gittim,
başvurdum komutana. O da ne desin, beni ne yapsın bilmiyordu. Tam o
sırada odaya bir deniz albayı girdi ve onun sayesinde kurtuldum. Beni
Zefiros adlı bir gemiye aldılar.”
Öte yandan adanın ileri gelenleriyle Alman askeri yetkilileri İstanköy (Kos) adasıyla Samos (Sisam) adasından zeytinyağı ve buğday getirtebilmek için gayret göstermektedirler. Kalimnosluların
hayatlarını normal seyrinde yaşayabilmeleri, adadan göçmemeleri,
kamu düzeninin sağlanması ve ihtiyaç sahiplerine her gün bir kâse
çorba dağıtılabilmesi için de çalışmalar devam etmektedir. Bu noktada Amasya isimli bir başka Türk gemisi de 16 Nisan 1945 tarihinde Kaptan Probst idaresinde önce Leros ve ardından da Kalimnos’a
gelir. Gemiden indirilen yardım malzemeleri ve gıda maddelerinin
depolara nakledilmesi sırasında taşkın hareketlere, yağma ve hırsızlık olaylarına karşı Alman askerleri görev yaparlar.

c) İstanköy (Kos) Adasına Yönelik Faaliyetler
15 Nisan 1945 itibarıyla nüfusu 16.430 olan ve bu sayının yaklaşık %80’lik kısmı olan 14.774 kişinin Yunan olduğu adada 1.329
Türk, 430 İtalyan ve 200 de farklı milletlerden insanlar yaşamakta-
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dır. Adadaki nüfus dağılımı ise 6.957 kişi İstanköy (Kos), 2.401 kişi
Asfendion köyü, 1.767 kişi Pili köyü, 2.078 kişi Antinacchis köyü,
1.351 kişi Cordamena köyü ve 1.679 kişi de Kefalo da olmak üzere 6
farklı yerleşim merkezinde toplanmıştır.67 İstanköy (Kos) adası bir
Alman binbaşı komutasında büyük bir garnizona sahip olan ve Bodrum ilçesine çok yakın pozisyondaki bir adadır. İtalyanlar tarafından yönetilen adada İtalyan belediye başkanıyla adalarla ilgili Yunan
idari yapısı Alman askeri garnizonuna devamlı tepki göstermekte ve
karşı çıkmaktadırlar. Hemen tamamı çiftçilikle geçinen ada halkı
beslenme ve sebze-meyve ve özellikle buğday gibi tarım ürünleri
açısından kendisine yeter bir durumdadır. Bu adaya yardım getiren
Türk gemileri ise Sevin ve Lütfü Hüda isimli gemilerdir. Adaya 1945
yılında ilk yardım gemisi Şubat ayında gelecekken bu beklenmedik
şekilde Mart ayına kaydırılmıştır ve Kızılhaç yetkililerinin denetiminde malzeme limana indirilmiştir. 21 Mart 1945 günü gelen toplam 185.476 kiloluk yardım 24 Mart 1945, 6 ve 17 Nisan 1945 olmak üzere üç farklı tarihte dağıtılır. Kişi başına 12.084 kilo yardım
malzemesinin dağıtıldığı bu süreçte yardıma muhtaç Yunanlara 350
gram kuru sebze, 1.050 gram domuz veya soya yağı, 2.450 gram bisküvi, 1.700 gram konserve sebze, 1.750 gram konserve et, 900 gram
margarin, 250 gram çorbalık un, 554 gram kutu sütü, 80 gram çay,
1.400 gram pirinç, 1.250 gram konserve patates ve 450 gram şeker
dağıtılır.68 Ayrıca 0–14 yaş arasındaki çocuklara da 2 kutu fazladan
ve toplam 908 gram süt verilir. Adadaki hapishanede bulunan 24 sivil ve 4 siyasi mahkûm da bu günlük dağıtımlardan istifade ederler.
Adadaki Ipparrate hastanesinde kalan hastalara yönelik olarak da
140 kilo bisküvi, 3 kilo margarin, 5 kilo şeker ve 3 kilo çorbalık un
olmak üzere 153 kilo yardım dağıtılır. Hastaneye bir dönem sonra
57 kiloluk ikinci bir yardım paketi daha verilir. Adaya yardımların
67- Bu sayının içinde yeni doğmuş 200 bebek dâhil değildir.
68- KGMA. Uluslararası Kızılhaç Cemiyeti tarafından 12 Mayıs 1945 tarihinde Kızılay Genel Müdürlüğüne
gönderilen Yunan adalarına yönelik yardım faaliyetleriyle ilgili geniş kapsamlı rapor.
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gelmesiyle birlikte daha önce 754 kişinin göçtüğü İstanköy’den dış
göç de tamamen durur; ancak adaya yönelik yapılan hava saldırında
50 civarında Yunan vatandaşı hayatını kaybetmiştir. Adaya 15 Nisan
1945 günü gelen bu Türk gemileri üç gün boyunca Kızılhaç yetkilisi
M. G. Reber’in de adaya gelişini beklemek zorunda kalır. Gemilerin
limana demir atmalarının ardından Alman askeri makamları Leros
ve Kalimnos adalarında da olduğu üzere malzemelerin korunması
açısından garanti verirler ve bunlara eşlik ederler. Askeri kamyonlarla taşınan yardım malzemelerine silahlı Alman askerleri de refakat eder. Bu arada Alman askeri makamları daha önceki dönemle
mukayese edilmeyecek ölçüde yumuşama içerisine girmişlerdir
ve Kızılhaç yetkililerine kullanmaları için şoförüyle birlikte bir de
araç tahsis etmişlerdir. Adada Kızılhaç yetkilileri tarafından bütün
Yunanistan’da da yapıldığı üzere kendilerine yiyecek yardımıyla ilgili tanıtıcı kartlar dağıtılan yaklaşık 2.000 kişiye her gün gıda yardımında bulunulmaktadır. 1945 yılında yapılan ikinci yardım faaliyetinden sonra insanlara kuponlar da dağıtılmaya başlanır. Ayrıca
köylerde yaşayan Yunanlara da bu kartlar ve kuponlardan verilir. Bu
insanların kupon ve kartları ise itimat edilir kişiler ve belediye aracılığıyla köylere ulaştırılır. Köylerde dağıtılacak gıda maddeleri ise Alman askeri araçlarıyla nakledilir. Adada halkın sağlık durumu genel
olarak iyi olmakla beraber özellikle her gün dağıtılan çorba insanları açlıktan kurtaran en önemli faktörlerden birisidir. Diğer adalarda olduğu üzere burada balık tutulmasıyla ilgili organizasyonlar
istenilen hedefe ulaşmamaktadır ve genellikle dinamit kullanmak
suretiyle yapılan balıkçılık ise istenmeyen kazalara yol açmasının
yanında balık neslinin de yok olmasına sebep olmaktadır. Balıkçılık
konusu özellikle adalarda yaşayan bazı tüccarlarla savaş şartlarını
avantaja çevirmeye çalışan bazı açıkgözler için bulunmaz bir nimet
haline gelmiştir. Yaşanılan adayı kontrol altında tutan işgal güçleriyle bir şekilde anlaşmaya varan ve balıkçılık yapmak üzere müsaade alan kişi dinamit gibi son derece tehlikeli yollarla balık avladığı
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gibi başka adalara gitmek suretiyle buralarda da haksız kazanç sağlar
ve civardan getirdiği özellikle yiyecek maddelerini fahiş fiyatlarla
satmak suretiyle servetine servet katar. Özellikle adalardaki İtalyan
yetkililerinin bu olup bitenlere göz yummaları ve hatta pay almaları
söz konusudur. İstanköy (Kos) adasında ihtiyaç sahiplerine yönelik
yapılan bütün girişimler M. Alexandre Timanachi isimli bir asilzade
etrafında toplanan bir heyet tarafından yerine getirilmektedir. Rodos adasında görevli Kızılhaç yetkilisi M. H. Mueller’in İstanköy’e
gelmesi ve gelirken de buraya getirmesi gereken gıda maddelerini de
getirmesi halinde insanlara dağıtılan istihkak ortalama 8 kilodan 12
kiloya kadar çıkabilecektir; ancak bu en azından ilk günlerde gerçekleşmez. Bununla birlikte bütün bu adalar içinde en azından 1945
yılında açlıktan en az etkilenen de bu ada olmuştur.

ç) Rodos Adasına Yönelik Faaliyetler
1945 Mart ayı itibarıyla Rodos adasında 16.200 kişi şehir merkezinde, 32.974 kişi de köylerde ve kırsal alanda olmak üzere toplam 49.174 kişi yaşamaktadır.69 Bu nüfusun yaklaşık 1.500’ü Türk,
3.500’ü İtalyan ve geriye kalanı da Yunan’dır. Savaşın ve özellikle
Yunanistan’da Alman işgalinin başladığı Temmuz-Ağustos 1940 döneminde adada yaşayan 1.700 Yahudi ise Alman askeri makamları
tarafından ada dışına çıkartılmış ve bu insanlardan bir daha haber
alınamamıştır ve adada Yahudileri temsilen herhangi bir yetkili veya
kurum söz konusu değildir. Rodos adası adalar bölgesinde askeri,
idari ve dini temsilciliklerin merkezidir ve buradaki bütün yetki ve
güç de General Wagener’in elindedir.70 Adalar Bölgesi Vali yardımcısı S. E. Faralli başta olmak üzere buradaki bütün yönetim Türk
69- Söz konusu bu rapora göre Rodos ve Kalhi’de toplam 52.000 kişi yaşamaktadır. KGMA. K.No.2885,
D.No.1944-1945/9-10. Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı tarafından Kızılay Genel Müdürlüğüne gönderilen 5 Mart
1945 tarihli resmi yazı.
70- KGMA. Uluslararası Kızılhaç Cemiyeti tarafından 12 Mayıs 1945 tarihinde Kızılay Genel Müdürlüğüne
gönderilen Yunan adalarına yönelik yardım faaliyetleriyle ilgili geniş kapsamlı rapor.
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gemileriyle getirilen insani yardım malzemelerinin Kızılhaç tarafından arzu edildiği şekilde dağıtılabilmesi için uyum içinde çalışmaktadırlar. Rodos Belediye Başkanı M. Ant Macchi de Yunan, Türk ve
İtalyanlarla uyum içinde görev yapmakta ve yetersiz beslenmeden
ölümlerin azaltılması, ot yiyen Rodosluların zehirlenmelere maruz
kalmalarının önüne geçilmesi, hasta ve çocuklara ilave yardım verilmesi gibi konularda ciddi çalışmalarda bulunur. Rodos adasına 1945
yılı içinde ilk gıda yardımı 19 Şubat 1945 tarihinde gelir ve 235.669
kiloluk bu yardım Kızılhaç tarafından kontrol edilen şehir merkezindeki 20 farklı depoda 45 yerel yönetici tarafından teslim alınarak
ihtiyaç sahiplerine dağıtılır. Bu dağıtım sırasında kişi başına verilen
gıda yardımı ise yaklaşık 4.500 gramdır ve 2.870 gram bisküvi, 760
gram konserve sebze, 205 gram çorbalık un, 155 gram kutu sütü ve
580 gram da un olmak üzere 5 çeşit yiyecek dağıtılır. Adaya yapılan
gıda yardımları bir istisna haricinde zamanında ve son derece hızlı
dağıtıldığından bozulma, çürüme oranları %1 gibi son derece düşük
seviyelerdedir. Bu dağıtım faaliyetleri sırasında Kızılhaç tarafından
şehir merkezindeki dağıtımları kontrol ve denetlemek üzere M. M.
René Caretti ve kırsal bölgelerdeki dağıtımı kontrol için de Gustave
Reber isimli kişiler görevlendirilir. 19 Şubat 1945 tarihi adaya resmi
Kızılhaç yetkilisinin de ilk defa geldiği ve göreve başladığı tarihtir.
Bu tarihten itibaren adada “Soupe Populaire”71 denilen aşevleri vasıtasıyla halka günlük sıcak çorba dağıtımına da geçilir. İki ayrı mutfakta hazırlanan çorba 3 Yunan ve 1 İtalyan’dan oluşan sağlık ekibinin denetiminde hazırlanır ve her gün ortalama 2.000 kâse çorba
dağıtılır. Hastane, hapishane ve toplama kampları gibi yerlere de aynı
oranlarda yiyecek yardımı yapılır. Rodos adasında belki de en iyi beslenenler hapishanelerde tutulan sivil mahkûmlarla savaş esirleridir.
Tarım üretiminin düşük olması nedeniyle ihtiyaçlar karşılanamadığından Rodoslular özellikle sebze ve meyve ihtiyacının kar71- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi Saim İ. Umar tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 19 Ocak 1942 tarihli ve 6 (969) sayılı yazı.
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şılanması açısından sıkıntı çekmektedirler. Dolayısıyla son 4-5 ay
içerisinde çarşıda satın alacak veya değiş tokuş yapılacak ne sebze
ne de meyve söz konusudur. Bununla birlikte özellikle Mayıs-Haziran 1945 döneminde tarımsal girdilerin % 20-40 arasında yükseleceği beklentisi insanları umutlandırmaktadır. Tarımsal üretim dışında adada kasaplık ve kesimlik hayvan olarak domuz, keçi ve koyun bulunmaktadır. Adada 1939–1945 döneminde yaklaşık 10.000
kişilik bir kayıp söz konusudur ve aynı dönem içinde adada ortaya
çıkan ölüm oranları incelendiğinde dağlardaki otlarla beslenmeye
çalışan bu insanlar üzerinde savaşın yıkıcı boyutları da rahatça ortaya çıkar.72

1939 yılında Rodos şehir merkezinde yaklaşık 26.000 kişi yaşamaktadır; ancak bu sayı 1945 itibarıyla 16.000’e kadar düşer. Kırsal
kesimdeki nüfus oranı ise nispeten kendisini korumuştur ve yaklaşık 32.000-33.000 civarındadır. Rodos adasında Ocak 1939’da
ölüm oranı %1.06, Ocak 1945 döneminde ise günde ortalama 6 kişinin ölümüyle birlikte %10.20’dir73 ve bu oran “aşırı boyutlarda mezar ihtiyacı, genel olarak adada yaşanılan umutsuz hava ve ölümlerin
toplamıyla” 74 savaş döneminde adalarda yaşanılan trajediyi çok basit
bir şekilde gözler önüne sermektedir. Adaya ikinci parti gıda yardımı 21 Mart 1945 tarihinde gelir. Toplam 533.226 kiloluk bu yardı72- KGMA. Uluslararası Kızılhaç Cemiyeti tarafından 12 Mayıs 1945 tarihinde Kızılay Genel Müdürlüğüne
gönderilen Yunan adalarına yönelik yardım faaliyetleriyle ilgili geniş kapsamlı rapor.
73- KGMA. K.No.2885, D.No.1944-1945/9-10. Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı tarafından Kızılay Genel
Müdürlüğüne gönderilen 5 Mart 1945 tarihli resmi yazı.
74- A.g.a.
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mın yarısı şehir merkezindeki depolardan dağıtılırken geriye kalan
da köylere teslim edilmek üzere nakledilir. Çok sık olmamakla beraber bazı köylerde gıda yardımı dağıtımı sırasında hırsızlık vakaları
da tespit edilir. Ortaya çıkan olumsuz tablo nedeniyle adadaki diğer
dağıtımlar sırasında sıkı güvenlik tedbirleri alınırken suiistimali ve
hırsızlığı önlemek maksadıyla kupon ve kart uygulamasına da başlanır. İkinci dağıtım sırasında kişi başına yaklaşık 10 kiloluk yardım
yapılırken bu yardım 330 gram kuru sebze, 835 gram domuz veya
soya yağı, 2.470 gram bisküvi, 680 gram konserve sebze, 1.320 gram
et, 675 gram margarin, 330 gram çorbalık un, 725 gram şişe sütü,
15 gram çay, 50 gram kahve, 1.240 gram pirinç, 915 gram konserve
patates ve 380 gram da şekerden oluşmaktadır.75 Yeni doğmuş bebekler ve çocuklar için ayrıca ilave gıda yardımında bulunulmasına
da gayret gösterilir. Adaya bundan sonra gelen yardım malzemeleri
21 Nisan 1945 tarihinde Bozkurt, Sarıçam, Cengiz, Mesut ve Cemal
Azmi isimli Türk gemileriyle getirilir ve 596.715 kilo malzeme adaya
çıkartılır. Bunlara ilaveten ayrıca 39 kasa ve 7 balyadan oluşan tıbbi
malzeme ve ilaç da limana çıkartılmıştır. Kızılhaç’ın Rodos’taki tıbbi temsilcisi olan Dr. Vitale tarafından teslim alınan tıbbi malzeme
ve ilaçlar yapılan planlamanın ardından hastanelere ve doktorlara
teslim edilir. Alman askeri idaresinin yasaklamaları nedeniyle adalılar limana gelemezken 22 Nisan 1945 Pazar günü gemilerin boşaltması yapılamaz. Alman askeri yetkilisi Dr. Binbaşı Welle ile yapılan
görüşme sonrasında malzemenin nakledilmesi için 12 kamyona ihtiyaç duyulduğu belirtilir. Daha sonraki günlerde Alman yetkililer
Kızılhaç için askeri şoförüyle birlikte bir araç tahsis ederler. O güne
kadar açlık ve yetersiz beslenmeden dolayı adada ölüm oranı 4-10
arasında iken 21 Nisan 1945 sonrasında yiyecek yardımının yapılamaması ve limandaki gıda maddelerinin Kızılhaç depolarına taşınamaması nedeniyle ölüm oranı günlük 15-18’e kadar çıkar. Depolarda
75- KGMA. Uluslararası Kızılhaç Cemiyeti tarafından 12 Mayıs 1945 tarihinde Kızılay Genel Müdürlüğüne
gönderilen Yunan adalarına yönelik yardım faaliyetleriyle ilgili geniş kapsamlı rapor.
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yiyecek dağıtılamaması, aç insanların depoların etrafında kızgınlıkla toplanması tansiyonu arttırmaya başlar ve ilk dağıtım da 26 Nisan
1945 günü yapılır. Halkın ihtiyacını hemen karşılamak maksadıyla
Rodosluların da destekleriyle planlama yapılır ve rekor denilecek
10 saatlik bir sürede dağıtım bitirilir. Köylere gönderilecek gıda
maddeleri de Kızılhaç’a ait sivil kamyonlar vasıtasıyla gönderilir.
Yardım malzemelerin dağıtımında Türkler, Yunanlar ve İtalyanların oluşturduğu üç ayrı ekip işbirliği ve dayanışma içerisinde gayret
gösterirler. Bu adada da diğer adalarda olduğu üzere dinamitle balık
avlandığından kıyılarda artık neredeyse hiç balık kalmamış durumdadır ve 1945 yılının ilk 6 ayında hiç balık görülmez. Adaya yapılan gıda yardımına rağmen Rodos adasında halkın sağlık durumu
genel olarak çok iyi değildir ve ölüm oranı da yüksektir. Özellikle
yardım dağıtımının aksadığı Nisan 1945 içinde ölüm oranları ciddi
ölçüde yükselmiştir. Açlık tehlikesi en büyük trajediyi ise yaşlılar ve
yeni doğan bebekler ve çocuklar üzerinde gösterir. Aynı dönem içerisinde adalarda görev yapmakta olan Kızılhaç yetkilisi tarafından
Ankara’ya ulaştırılan ve Kızılay vasıtasıyla da Kızılhaç Teşkilatı’na
iletilen bilgiye göre adalarda durum son derece ciddidir. Aynı bilgiye
göre 10 yaşın altındaki yaklaşık 400 çocuk vitamin eksikliği ve yetersiz beslenme nedeniyle hastanelere kaldırılırken 5 aylıktan daha
küçük yaklaşık 300 bebekte ise salgın hastalıklara bağlı olarak mide
rahatsızlığı ve karın ağrısı, 120 çocuk tüberküloz, 200 kız çocuğu
ise beslenme bozukluklarıyla zayıf, çelimsiz ve halsiz vaziyettedir.
Ayrıca 600 çocuk da kronik hastalıklardan rahatsız durumdadır.76
Aynı yetkili tarafından Kızılay’ın yardımlarının da beklendiği belirtilmek üzere bizzat Kızılay Genel Başkanı Rana Tarhan’a gönderilen
yazıda da adalardaki Yunanların ve diğer insanların her gün üç öğün
yemek (çorba) yiyebilmesi için çalışılmaktadır ve 3.500 kişiye hala
yiyecek yardımı yapılamamaktadır. Ayrıca 150 kişi de açlık ve yeter76- KGMA. K.No.2885, D.No.1944-1945/9-10. Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı Adalar Sorumlusu tarafından
Kızılay Genel Müdürlüğüne gönderilen 5 Mart 1945 tarihli resmi yazı.
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siz beslenme nedeniyle hastanelere kaldırılmış durumdadır. Kızılhaç yetkilisine göre Türkiye’den yeni yiyecek yardımları gerekmektedir ve yardımların devam etmesi de kaçınılmazdır.77

3-Mülteci Kamplarının Kapatılması Meselesinin
Gündeme Gelmesi
Savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınmış olan ve Almanya veya Japonya veya her ikisi ile harp hâlinde bulunan ülkelerin uyruğundan
mültecilerden yalnız askerlik hizmetlerine mensup olanlarının mütekabiliyet esası çerçevesinde ülkelerine iade edilmeleri kararlaştırılır.78 Savaşın sona ermesini müteakip mülteci akınının devam
etmesi ve Türkiye topraklarına akın etmeleri üzerine özellikle kıyı
şeridinde bulunan valilikler mültecilere yardım konusunda daha
önce alınan kararların yürürlükte olup olmadığı konusunda tereddüde düşerler.79 Örneğin Muğla Valiliği Almanya ile harp hâlinde
olan Yunanistan’dan ve adalardan gelecek mültecilere yardım edilip
edilmeyeceği ve bunların iltica taleplerinin kabul edilip edilmeyeceği konusunda İçişleri Bakanlığına müracaatta bulunur. Öte yandan Alman işgali altında bulunan İstanköy ve Rodos adalarından
maruz kaldıkları açlık ve sefalet nedeniyle kaçmak zorunda kalan ve
Türkiye’ye sığınan ve Türk hükümetinin aldığı bir kararla daha çok
Muğla’ya bağlı ilçelerde yerleştirilen ve iaşe, ibate, sağlık gibi konularda destek almaya devam eden İtalyan uyruklu mülteciler arasında teknik konularda ustalaşmış meslek sahibi çok sayıda elektrikçi,
şoför, motorcu, demirci, tornacı bulunmaktadır. Ancak Muğla il
sınırları içerisinde bu mültecilerin çalışabilmeleri ve mesleklerini
icra edebilmeleri teknik nedenlerden dolayı neredeyse imkânsız olduğundan bu kişilerin iş gücü atıl vaziyette durmaktadır. Çalışama77- A.g.a.
78- BCA.030.18.01.02.108.29.16
79- BCA.030.10.117.815.17
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dıkları için kendilerini psikolojik olarak rahatsız hisseden bu insanlar da uygun çalışma ortamları verilmesini ve çalışmak istediklerini
bildirirler.80 Bu şekilde Türkiye’ye sığınmış olan farklı ülkelerden
mültecilerin iş ve çalışma alanındaki talepleri ve Türkiye’de yaşama istekleri daha sonraki yıllarda da devam edecektir. Örneğin 20
Ocak 1946 tarihinde Başbakanlığa telgrafla müracaat eden Alman
uyruklu Ottom Eyer Ernstbannenberg “... Sevki ile 3 seneden beri
mecburen bulunduğumuz Rodos adasından mesak ve mezahime
tahammül edemeyerek müşfik Türkiye hükümetinin nenahi himayesine sığınmış bulunuyoruz. Motor ve fabrika mütehassısı iyi
insanlarız. Hükümetin göstereceği yerde ve işte çalışmaya hazırız.
Bizi tekrar Rodos’a iade etmeyerek Türkiye’de kalmamıza müsaadelerini yalvarırız. Fethiye’den Alman tebaasından Ottom Eyer Ernstbannenberg.” der. Bunun üzerine söz konusu bu İtalyan mültecileri
daha geniş iş imkânları bulabilecekleri Aydın, İzmir ve Nazilli gibi
merkezlere nakledilmeye başlanır. Nazilli’ye sevk edilenler arasında özellikle İstanköy’den kaçarak Türkiye’ye sığınan ada sakinleri
de vardır. Söz konusu bu Türkler genellikle Nazilli’deki dokuma
fabrikasında işe yerleştirilirler. Erdek ve Burdur’da açılan ve özellikle askeri mültecilerin barındırıldıkları merkezlerle ilgili olarak “...
Türkiye-Amerikan Board Heyeti’nin suretini leffen sunduğu Aide aux
Prisonniers de Guerre teşekkülü İsviçre’de Beynelmilel Komite’ye mensup ve resmi bir mahiyeti olmayan bir teşekkül olmasına göre böyle bir
teşekkülün memleketimizdeki herhangi gayri resmi bir heyeti veya o heyet azasından birini sayın hükümeti ve cemiyetimizi haberdar etmeden
ve hiçbir kanuni merasime tabi olmadan vekil nasbı doğru olmayacağı
kanaatindeyim...”81 denilir. Böyle bir yazının kaleme alınmasının sebebi ise Luther Fovvel isimli şahsın Kızılay Cemiyeti’ne müracaat
ederek Türkiye’de enterne edilen yabancı askerlere yardım edebil80- Söz konusu kişi tarafından 20 Ocak 1946 tarihinde Fethiye postanesinden çekilen 51.339 numaralı telgraf.
81- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9-4. Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi tarafından Yüksek
Reisliğe gönderilen 11 Aralık 1941 tarihli ve Md. sayılı yazı.
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mek amacıyla görevli tayin edildiğini bildirmesidir.82 Söz konusu kişi
müracaatında ayrıca Almanya’da bulunan Müslüman harp esirleri
için 200 adet Kuran-ı Kerim temin ettiğini ve bunları Almanya’da
ilgili makamlara ilettiğini, Türkiye’de ise Erdek ve Burdur’da bulunan 630 Fransız uyruklu bahriyeli asker için iki sandık spor malzemesi ve 4 paket içinde 50 adet Fransızca kitap getirdiğini belirtir.83
Diplomatik alanda Yunanistan’a sağlanan bir başka kolaylık ise
Türkiye’ye gelecek bütün yabancıların istizana tabii tutulmaları
esaslarına bağlı olarak Yunanistan’daki Türk konsolosluklarına 1
Ağustos 1944 tarihinden itibaren kanunlar çerçevesinde çıkış vizesiyle Türkiye’yi terk etmiş ve kimlikleri de konsolosluklarca bilinen Yunanlara vize uygulamalarında kolaylıklar sağlanmasıdır.
Türkiye’nin Yunanistan’a yardım faaliyetleri bu dönemde de artarak devam edecektir. Bu arada Balıkesir’e gelen mülteciler arasında
Makedonyalı muhacirler ve Yunan askerler de bulunmaktadır ve bu
kişilere Balıkesir tren istasyonunda yapılan sigara ve çay ikramı gibi
bazı yardımların karşılığında Balıkesir Kızılay Merkezine 60 lira
gönderilir.84
Savaş ve sefaletin yaşandığı günlerde kanunların boşluğundan
istifade etmek isteyenler de şüphesiz çıkacaktır. Yunan vatandaşı
Aleksandra Kourtelis ve Ketty Kourtelis de bunlar arasındadır. Yunan donanması ve bazı Yunan hayır kurumlarına ait paraları dolandırmaktan suçlu bulunarak Atina mahkemesinin 301 sayılı kararıyla 5 yıl 1 ay ağır hapis cezasına mahkûm edilen 1877 doğumlu Aleksandra Kurtel ile ona yardım ve yataklık ederek suçların işlenmesine
yardımcı olan 1899 doğumlu Ket Kurtel’in Yunanistan ve Türkiye
arasında yapılan suçluların geri verilmesi hükümlerine dayanılarak
82- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Türkiye Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından
Yüksek Reisliğe gönderilen 6 Aralık 1941 tarihli ve 626 sayılı yazı.
83- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Türkiye Amerikan Board Heyeti tarafından 6 Aralık 1941
tarihinde gönderilen 569 sayılı yazı.
84- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Balıkesir Kızılay Merkezi
Reisliğine gönderilen 22 Mayıs 1941 tarihli ve 7793 sayılı yazı.
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Yunanistan’a iadeleri istenir. İşledikleri suçların siyasî veya askerî olmadığı anlaşılan söz konusu Yunan uyruklu iki kişinin Yunanistan’a
iadeleri Bakanlar Kurulu tarafından onaylanır. Dolandırdıkları paralarla beraber Türkiye’ye sığınan bu iki kişi Yunanistan’a iade edileceklerini anlayınca 17 Aralık 1945 tarihinde Başbakanlığa birer
telgraf göndererek suçsuz olduklarını bildirirler;85
“33 sene evvel İstanbul’da ölen kardeşim Rus tebaasından Spiridon
Siderridis’in terk ettiği vasiyetname ile Yunan donanmasına vasiyet ve
fakat Rus mahkemesince Rus kanunlarına muhalif olduğundan hükmü
iptal edilmiş olduğu cihetle bir güna hak iktisap etmemiş olan Yunan
donanması tarafından ikame edilip Yunan hükümetinde sureti mahsusada teşkil olunan Atina divanı harbince gıyabımda verilen mahkûmiyet kararına müsteniden ve 3755 no.lu muahedenameye binaen Yunan
hükümetinin iade talebi kanuna uygun görüldüğü beyanıyla evrakı heyeti muhteremeye sunulmuştur. Hâlbuki dosyası meyanında bulunan ve
muahedenamenin birinci maddesi mucibince iadeye esas ittihaz edilen
cezanın muahede veçhile hukuku adliye mahkemesinden sadır olmayıp
divanı harpten verildiğine göre iadeye imkânı ahdi bulunmadığından
bahis olan müdafaanem ve hükmü kanun asla nazara alınmayarak ihlal edilmiştir. Maruzatımın tetkikat sırasında nazara alınarak kanun ve
muahedename ahkâmının muhafazası ile adalet dilerim. Adres; Beyoğlu, Balu Sokak, 39’da Aleksandra N. Kurtel”
“Yunanistan’da güya işlemiş olduğum dolandırıcılık suçundan dolayı Yunan hükümetince iadem istenilmiş ve işbu istek kanuna uygun
olduğu beyanıyla evrakı heyeti muhteremelerine sunulmuştur. Hâlbuki
dolandırıcılık diye tavsif edilen fiilin dosya meyanında bulunan vesikadan anlaşıldığı üzere 11 Aralık 1939 tarihinde Beyoğlu’nda Mektep
Sokağı’nda vaki olmasına ve tarihi vukuuna nazaran takibatı kanuniyeyi her veçhile ıskat eden müruru zaman vukuuna binaen iade muahedenamenin 2. maddesinin 5 ve 5. fıkraları mani olduğu asla nazara
85- BCA.030.18.01.02.109.75.16.
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alınmamıştır. Kanun namına adalet dilerim. Adres; Beyoğlu, 39 No.da
Ket Kurtel”
Bu arada Yunanistan ile Türkiye arasındaki sıcak ilişkilerin sağlam bir zemine oturmaya başlaması ve Yunanistan’ın işgal döneminde yaşadığı korkunç açlık tecrübesi sırasında yanında sadece
Türkiye’yi görmesinin ardından iki ülke arasında kültürel faaliyetlerin de artarak devam etmesi kararlaştırılır ve Olimpiyakos takımından sonra Yunanistan’ın Enosis takımı çeşitli maçlar yapmak üzere
İstanbul’a gelir.86 Olimpiyakos takımı da Beşiktaş ve Galatasaray
ile özel dostluk maçları yapmak üzere 12 Temmuz 1945 tarihinde
İstanbul’a gelmiştir. Mersin vapuruyla Galata rıhtımında karaya çıkan Yunan sporculardan başka gemide ayrıca Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Enis Akaygen ile Yunanistan Basın Birliği Başkanı Zarifis
de bulunmaktadır. Büyükelçi Akaygen Atina’dan ayrılmadan önce
burada yaptığı açıklamada Türk-Yunan dostluğundan bahsederken
Zarifis de yaptığı açıklamada “Türkiye’ye Yunan gazetecilerinin bir
şükran borcunu ödemek maksadıyla geldim. İşgalin acı ve karanlık
günlerinde Elen Basın Birliğinin muhtelif milletler gazetecilerinden
istediği yardıma sadece Türk meslektaşlarımız mukabele etmişlerdir. Yunanistan’a yiyecek maddesi getiren Türk vapurlarının her
seferinde bizlere de dörder kiloluk paketler göndermeyi unutmayan
Türk gazetecilerine teşekkürü bir borç biliriz.” der. 87
Savaşın sona ermesiyle beraber Kırşehir, Yozgat, Çorum, Beyşehir, Isparta’da bulunan gözaltı kampları kapatılmağa başlanır ve
burada bulunan yabancı uyruklu insanların kendi memleketlerine
gönderilmesine başlanır. Bu bağlamda Yozgat kampı 16 Ağustos
1948 tarihinde bütün faaliyetlerine son verecek ve kamp tamamen
kapatılacaktır.88 Bununla beraber bu kampta 1949 yılı başında mev86- Cumhuriyet, 13 Temmuz 1945 ve Cumhuriyet, 30 Kasım 1945.
87- Cumhuriyet, 29 Haziran 1945.
88- KGMA. K. No. 2883, D. No. 1947. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından hazırlanan 26 Ağustos 1948
tarihli ve 20005 sayılı yazı.
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cut 63 mülteci bulunmaktadır. Öte yandan Alman hükümeti adına
enterne edilmiş durumda bulunan 9 Yunan askeri de 14 Mart 1946
günü Yunanistan’a gönderilmek üzere kamplardan ayrılır ve ülkelerine gidebilmeleri için kendilerine yardımcı olunur. Bu dönemde
Isparta’daki kampta 34 subay, 109 erbaş ve 146 er olmak üzere toplam 189 esir bulunmaktadır.89 Bu bağlamda söz konusu kamplarda
bulunan asker ve sivil toplam 341 Alman uyruklu da kendi ülkelerine gitmek üzere İzmir’e gönderilir ve bu şahıslara Türk insanının
misafirperverliğini gösterebilmek amacıyla gemilere binmeden
önce birer kilo da incir ikram edilir.90 Hasta ve düşkün durumda
olanlara ise bu oran 2 kilo incir olarak belirlenmiştir. Aynı günlerde
yavaş yavaş kapatılmağa başlanılan kamplarla ilgili olarak ilk etapta Yozgat kampındaki mültecilerin yolluklarını karşılamak maksadıyla 2.000 lira gönderilir.91 Söz konusu kamplardaki asker ve sivil
mültecilerin ülkelerine gönderilebilmeleri için bu kamplarda görev
yapan Türk yetkililer de insanüstü gayret içerisine girmişlerdir. Örneğin Isparta kamp yetkilileri bu durumla ilgili olarak gönderdikleri resmi bir yazıda “…Türk milletine karşı büyük şükran hisleriyle
meşbu bulunan ve başka taraftan hiçbir güna yardım görmeyen 254
kişiden ibaret bu biçarelerin…”92 der. Öte yandan Yozgat’taki kamplardan ayrılarak İstanbul’a gönderilen ve Alman hastanesi Deusches Krankenhous’da misafir edilen ve Rusya’dan iltica etmiş olan
Martin Zerhoch, Gottlieb Lackert, Günter Wölk ile Kıbrıs adasından Türkiye’ye kaçan ve Almanya’nın Amerikan işgal bölgesine gitmek isteyen Neuman Kurt, Franz, Gebert, Georg Boheman, Mauris
Bruno, Willy Kühner, Maus Peter, Anton Riedmiller, Karl Grosc89- KGMA. K. No. 2883, D. No. 1947. Isparta Esirler Kampı Komutanı Binbaşı Naci Erda imzasıyla gönderilen
17 Mart 1946 tarihli ve 4440 sayılı yazı.
90- KGMA. K. No. 2883, D. No. 1947. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından hazırlanan 22 Temmuz 1946
tarihli ve 15631 sayılı yazı.
91- KGMA. K. No. 2883, D. No. 1947. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından hazırlanan 4 Aralık 1947 tarihli
ve 24017 sayılı yazı.
92- KGMA. K. No. 2883, D. No. 1947. Isparta Esirler Kampı Komutanı Binbaşı Naci Erda imzasıyla gönderilen 8
Temmuz 1946 tarihli ve 5164 sayılı yazı.
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he, Herbert Gerner, Hans Kirschner, Willy Zollweg ve Ernst Satzky
isimli 15 Alman askeri de bu bağlamda ülkelerinden daha fazla uzak
kalmamaları amacıyla mümkün olan en kısa sürede gönderileceklerdir ve bu insanlar için bulunan ilk araç Almanya’ya tütün götürmek üzere İstanbul’a gelen bir gemidir.93

4- Kastamonu Mülteciler Misafirhanesi
Savaşın sona ermesiyle beraber bu kamplarda kalmakta olan insanlara ne şekilde hitap edileceği ve bu insanların hukuki durumları
tartışılmağa başlanır ve hemen ardından “Mülteciler Misafirhanesi”
başlıklı yeni bir çalışma başlatılır.94 Bu noktada farklı mülteci kamplarında kalmakta olan mültecilerin Kastamonu’da açılan misafirhaneye nakledilmeleri de söz konusu olur ve ilk aşamada Yozgat’ta
bulunan 53 mülteci bu kampa gönderilirler.95 Gönderilen mülteciler arasında radyo ve yazı makinesi tamircisi, elektrikçi, tesviyeci,
marangoz, aşçı, bahçıvan gibi meslek sahipleri de ulunmaktadır.
Kampta kalan mülteci subaylara bütün ihtiyaçlarının karşılanması
yanında günde 4 lira üzerinden aylık 120 lira maaş verilirken er konumunda olanların ise bütün ihtiyaçları karşılanmakta; ancak maaş
ödemesi yapılmamaktadır. Yozgat Emniyet Müdürlüğü tarafından
hazırlanan rapora göre mültecilerin ekserisi Türkçe bilmekte, aralarında geçimsizlik bulunmamakta ve Bulgarlar hariç diğerlerini kendilerini temiz tutmaktadır.96 Kastamonu’ya gönderilmeleri planlanan 53 mülteciden 28’i Rus uyruklu, 2’si Mısır uyruklu iken ayrıca
1 İtalyan, 1 Yunan ve 1 de Alman uyruklu mülteci bulunmaktadır.
93- KGMA. K. No. 2883, D. No. 1947. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından hazırlanan 1 Nisan 1949 tarihli
ve 5699 sayılı ve ayrıca 6 Nisan 1949 tarihli ve 2113 sayılı yazı ve KGMA. K. No. 2883, Dosya 1944-1949-II,
Mültecilere Yardım dosyası
94- KGMA. K. No. 2883, D. No. 1947. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından hazırlanan 28 Aralık 1948
tarihli ve 64372 sayılı yazı.
95- KGMA. K. No. 2883, Dosya 1944-1949-II, Mültecilere Yardım Dosyası. Yozgat Emniyet Müdürlüğü
tarafından Kastamonu Mülteciler Misafirhanesi Müdürlüğüne gönderilen 21 Mayıs 1949 tarihli ve 247 sayılı yazı.
96- KGMA. K. No. 2883, Dosya 1944-1949-II, Mültecilere Yardım Dosyası. Yozgat Emniyet Müdürlüğü
tarafından Kastamonu Mülteciler Misafirhanesi Müdürlüğüne gönderilen 21 Mayıs 1949 tarihli ve 247 sayılı yazı.
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Mültecilerin arasında 2 deniz subayı, 5 piyade subay bulunmakta, 1
Bulgar mülteci ise hastanede yatmaktadır. Rus mülteciler arasında
Nadir, Zekeriya, Vahit, Abdullah, Musa, Ali Abbas, Mehmet, İbrahim, Mustafa, İlyas, Macit Osmanlı, İbrahim Caferzade, Emin, Murat, Kamil, hasan, Hüseyin, Mehmet, Şükrü Esmer, Mehmet, Ahmet, Ali isimli Bulgar ve Rus uyruklu Türkler de bulunmaktadır.97
Kastamonu Mülteciler Misafirhanesi tarafından hazırlanan mevcut listesine göre de kampa getirilecekler arasında Rus ordusunda
görev yapan 4 Türk subay ve 8 er, Bulgar ordusunda görevli 9 Türk
er ve Yunan ordusunda görevli 1 Türk er bulunmaktadır.98 Aynı
konuyla ilgili olarak Mülteciler Misafirhanesi Müdürü Rıza Tunç
tarafından Kızılay Genel Başkanlığına daha sonra bir yazı gönderilerek Kastamonu’ya aktarılacak bütün mültecilere daha önceden
olduğu üzere aynı ücretlerin verilip verilmeyeceği, özellikle subayların kazana dâhil edilerek yemek masrafları düşüldükten sonra mı
maaş verileceği, Yozgat’tan gönderilecek mültecilerin elbiselerinin
miadını doldurmuş olması nedeniyle yeni elbise gönderilip gönderilmeyeceği, gönderilmediği takdirde ortalama 7 lira civarında
tutan elbiselerin Kastamonu’dan temin edilip edilmeyeceği de sorulur. Konuyla ilgili olarak hazırlanan cevabi yazıda Kastamonu’ya
gelecek mültecilere maaş esasının kabul edilmediği, savaşın sona
ermesiyle beraber siyasi sebeplerle ülkemize iltica eden mültecilere insani bağlamda bakılmaları icap ettiğinden Kızılay tarafından
yatırılıp, yedirilip giydirilerek çalışmayanlara sigara ve traş masrafı
olarak mahalli ortalamaya uygun bir cep harçlığının tespit edileceği
bildirilir. Buna göre ellerinde herhangi bir sanatı bulunanlar misafirhanede çalışabilecekleri gibi Kastamonu şehir merkezinde de iş
buldukları takdirde çalışabileceklerdir. Ayrıca “Kastamonu’da ame97- KGMA. K. No. 2883, Dosya 1944–1949-II, Mültecilere Yardım Dosyası. Yozgat Emniyet Müdürlüğü
tarafından Kastamonu Mülteciler Misafirhanesi Müdürlüğüne gönderilen 21 Mayıs 1949 tarihli ve 247 sayılı yazı.
98- KGMA. K. No. 2883, Dosya 1944-1949-II, Mültecilere Yardım Dosyası. Kastamonu Mülteciler Misafirhanesi
Müdürlüğü tarafından Kızılay Genel Başkanlığına gönderilen 25 Mayıs 1949 tarihli ve 8809 sayılı yazı.
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le yevmiyesi ve işçilik vasati 2.5 lira olduğuna göre bunların iaşeleri
vasati 1.5 lira hesaplanması göz önünde tutularak gündelik kazancının %25’i cep harçlığı bırakılacağına göre vasati 2 lira yevmiye ile
misafirhanede istihdam edilirlerse işçilik daha ucuza mal olacaktır.”
denilir. Kastamonu’ya getirilecek mültecilerle ilgili olarak başka bir
takım yeni akarlar da bu arada belirlenir ve misafirhane müdürlüğüne gönderilir;99
“1- İaşeleri için kalori esası ve mevsime göre vitamin ilavesi lazım geldiğine göre yazın soğan, maydanoz, domates ve meyvelerle vitaminler
temin edilebileceği gibi kışın da soğan, domates salçası, havuç gibi maddeler ilavesiyle veyahut misafirhanede yetiştirilecek taze soğan, turp ve
emsali garnitürle veyahut ucuz meyve tedarikiyle temin edilebilir. Fakat
gündelik iaşe masrafı limiti içinde olmalıdır.
2- Mültecilere maaş verilmeyeceğine göre iş ve dış elbiseleri temin edilecektir. Misafirhanede rütbe ve sınıf farkı olmayacaktır. Aynı kumaştan yalnız renk değişikliği ve şekil itibarıyla zabitan ve sınıf farkı olan
kimselerle nefer veya içtimai sınıfa göre elbise diktirmek yerinde olur. İç
çamaşırı vesaire de aynı tarzda düşünülebilir.
3- Zamanın bilinmesi ve saatlerin kontrolü için bir duvar satı alınarak gönderilecektir.
4- Çay bardağı Kastamonu’da mevcut ise satın alınabilir.
5- Kırtasiye ve evrakı matbua şekli ve miktarı listeye göre Ankara’dan
tedarik edilip gönderilecektir.
6- Kahve ocağı ve kantin için dernekçe mütedavil sermaye vermek
uygun olmaz. Gelecek mültecilerden birisi bu işi yapmak isterse ona
yaptırılması veyahut dışarıdan birisi yapıp karının ir miktarını misafirhaneye bırakması mümkün olursa yaptırmak muvafıktır. Acele bir iş
olmadığı için incelenir ve yazılır.
99- A. g. a.
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7- Yazıcı evvelce tespit edilen kadro İçişleri Bakanlığı ve diğer alakadar bakanlıklarla vilayetin mütalaası alındıktan sonra tespit edilmiş
azami bir kadrodur. Gelecek mültecilerden bazıları çalıştırılacağına
göre müstahdem kadrosu ucuza mal olacaktır. Bu takdirde müstahdemlerden birisi yerine ve 100 liraya bu işi yapacak bir kimse aynı kadro
içinde istihdam edileceği, hademe ve garsonlara yerli beyaz bezlerden
gömlek diktirmek muvafık olur. Ölçü almak yerinde daha kolay ve yerli
bezler de kuvvetli olduğu için orada yaptırılması tercih olunur.
8- İçişleri Bakanlığı ile hazırlanan dâhili talimatname yakında vilayete, Kızılay derneğine ve Misafirhane Müdürlüğüne tebliğ edilecektir.
9- Bulaşıkhane ve mutfaktaki masaları çinko kaplamak temizlik
noktasından iyi olur.
10- Kadroda doktor vardır. Kadrodaki ücretle Sağlık Müdürü çalışmak istediğine göre esasen umumi sağlıkla da meşgul olduğu ve komisyonda vazifedar ulunduğu için sağlık müdürünün gündelik muayene ve
diğer sıhhi hususat için inha ve tayini muvafıktır. Vilayet makamı muvafakat eder ve inha ederse dernekçe bir mahzuru yoktur.”
Kastamonu’da Mülteciler Misafirhanesi açılması yerel basında
da yerini alır ve 3 Haziran 1946 tarihli Doğrusöz gazetesi bunu “Kızılay Misafirhanesi Açıldı.”100 başlığıyla haber yapar;101
“Kastamonu Mülteciler Misafirhanesi Talimatı
Madde 1- Muhtelif memleketlerden yurdumuza iltica eden ecnebi
şahıslardan toplu bir halde ve göz önünde bulundurulmalarına İçişleri
Bakanlığınca lüzum görülenler için Kastamonu’da bir Mülteciler Misafirhanesi açılmıştır.
Madde 2- Misafirhanenin tesis ve masraflarıyla mültecilerin iaşe, iate,
tedavi ve sair masrafları Türkiye Kızılay Kurumu tarafından ödenecektir.
100- Doğrusöz, 3 Haziran 1949.
101- KGMA. K. No. 2883, Dosya 1944-1949-II, Mültecilere Yardım Dosyası
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Madde 3- Misafirhanenin emniyet ve disiplinine ait işler Kastamonu
Valiliğinin kontrol ve sorumluluğu altında mahalli zabıta tarafından
tedvir edilir.
Madde 4- Mültecilere akşam muayyen saatlerde misafirhanede yapılacak yoklama hazır bulunmak şartıyla kış ve yaz mevsimine göre
vilayetçe tespit olunacak saatlerde misafirhaneden çıkmak ve belediye
hudutları dâhilinde dolaşmak hakkı verilebilir. Mülteciler her ne sebeple
olursa olsun Bakanlığın hususi müsaadesi olmadıkça belediye hudutları
haricine çıkamayacaklardır. Serbest bulundukları esnada vilayetçe tespit edilen esaslara ve tembih edilen hususlara riayet etmeyen mültecilerin şehir içinde dolaşmaktan muvakkaten veya daimi olarak mahrum
edilmelerine vali yetkilidir.
Madde 5- Mültecilere sabah kahvaltısı ile öğlen ve akşam yemekleri
aynen veya bedeli misafirhaneden verilecektir.
Madde 6- Mülteciler hariçten iş bulup vilayetin müsaadesiyle kendi hesaplarına çalışabilirler. Bu takdirde şahsi mesaileri mukabilinde kazanacakları paradan kendilerinin iaşeleri için harcanan parayı
Kızılay’a tevdiye mecburdurlar. Fakat hiçbir hal ve kârda mültecinin
yevmi kazancından azami %75’inden fazlası kesilemez.
Madde 7- Misafirhanede inzibatın temini ve her türlü temizliğin
yaptırılması, mültecilerin sıhhatlerinin korunması gibi hususlardan
mesul olmak üzere bir müdür bulunur. Müdür işbu talimatname hükümlerinin ve vilayetçe 8. madde mucibince teşekkül eden komisyonun
vereceği kararların tamamen tatbikinde idari makamlara müzahir olmakla mükelleftir.
Madde 8- Misafirhanenin sureti idaresi: Valiliğin başkanlığında
Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, Sağlık ve Sosyal yardım Müdürü, Belediye ve Ticaret Odası Başkanları ile Kızılay Kurumu başkanından mürekkep komisyonun vereceği kararlar dairesinde temin edilir.
Komisyon toplantılarına Misafirhane Müdürü istişari mahiyette mütalaalarını bildirmek üzere muntazaman iştirak etmeğe mecburdur.
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Madde 9- Misafirhane için yapılacak her türlü satın almalar 8. maddede yazılı komisyon kararı ile ve Misafirhane Müdürünün murakabesi
altında mutemet tarafından yapılır.
Madde 10- Yapılacak her türlü satın almalar için mutemede 500 lira
kadar avans verilebilir.
Madde 11- Mülteciler kendi eşyalarını ve oturma yerlerini temiz tutmak ve tanzim etmekle mükelleftirler. Bunlar arasından isteyenler misafirhanenin temizlik işleri, yemek servisleri ve iç hizmetlerinde münasip
ücretlerle çalıştırılabilir.
Madde 12-Misafirhane içerisinde yapılacak hizmetler ile vukua
gelmesi muhtemel yangın veya diğer herhangi bir hadiseyi önlemek
maksadıyla mülteciler arasından ekipler ayrılması işleri Misafirhane
Müdürlüğü’nde hazırlanacak hususi bir talimatname ile düzenlenecektir.
Madde 13- Mülteciler, üzerinde kendilerine lazım olabileceği tahmin olunan paradan fazla para bulunduramazlar. Bunların üzerindeki
fazla paralar Misafirhane Müdürü tarafından makbuz mukabilinde
alınarak kendi namlarına muhafaza edilir.
Madde 14- Mülteciler tarafından yazılan mektuplar 15 satırı geçmemek üzere ve açık olarak Misafirhane Müdürlüğüne verilir. Bu mektuplar müdürlükçe postaya sevk edilir.
Madde 15- Mülteciler doğrudan doğruya postahaneye mektup veremezler. Gizliden postaya verilen mektuplar usulüne tevfikan vilayetçe
geri alınır.
Madde 16- Mülteciler misafirhanenin umumi radyosundan maada
hususi radyo bulunduramazlar.
Madde 17- Misafirhaneye vazifelilerden başka hariçten kimse girmez. Mülteciler de misafirhane dâhilinde kimseyi kabul edemezler.
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Madde 18- Mültecilerden işbu talimatname hükümlerine aykırı harekette bulunacaklar hakkında Misafirhane Müdürlüğünün teklifi üzerine vilayetçe aşağıdaki idari ve inzibati cezalar tatbik olunur;
a) İhtar
b) Vilayetçe tensip olunacak müddet için (daimi veya muvakkat)
mültecinin misafirhaneden dışarı çıkmasının meni. Bu cezalar tekerrürü ve mültecinin itaatsizlikte taannüdü halinde hudutlarımız hariçlerine çıkarılmasının vilayetçe İçişleri Bakanlığına teklifi
Madde 19- Mültecilerden herhangi birisi devletin dâhili ve harici
emniyeti bakımından zararlı görülen kavlen veya fiilen bir harekette bulunduğu takdirde misafirhaneden çıkması men edilmekle beraber ayrıca
genel hükümlere göre hakkında muamele yapılır.
Madde 20- bu talimatname hükümleri müdür tarafından mültecilere anlayacakları bir lisanla iyice anlatılacak ve anladıklarına ve
buna göre hareket etmeği taahhüt ettiklerine dair kendilerinden imza
alınacaktır. Bu madde hükmünün tatbikini temin için talimatnamenin
alacağı nihai şekle göre Emniyet Genel Müdürlüğü Fransızca, Rusça,
Bulgarca, Romence, Rumca, Arapça tercümelerini yaptırıp vilayete gönderecektir.”
Yozgat kampında kalan mültecilerin Kastamonu’ya aktarılmasının ardından Mülteciler Misafirhanesi de faal olarak çalışmaya
başlar; ancak Misafirhane Müdürü tarafından Kızılay Genel Merkezine gönderilen raporda kampa gelen mültecilerin sayısı 52 olarak
belirtilmektedir;102
“Misafirlerimiz 52 kişi olarak 2 Haziran 1949 tamam saat 04.00’de
(sabaha karşı) gelmişler ve ismen numaralanmış yataklarına tarafımdan çok kolaylıkla yerleştirilmişlerdir. Daha erken gelecekleri haber
verilmiş olduğundan hazırlatılmış olan yemekleri uykuya yattıkların102- KGMA. K. No. 2883, D. No. 1947. Kastamonu Mülteciler Misafirhanesi Müdürü Rıza Tunç tarafından
Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 6 Haziran 1949 tarihli ve 108 sayılı yazı.
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dan öğle üzeri verilmiştir. Geldikleri zaman elektrik cereyanı kesilmişti. Lamba ve gazyağı tedariki de yetiştirilememiş olduğundan alınan
mumlarla kışla aydınlatılmış idi. Kendilerinde hâsıl olan ilk intiba;
a) Kızılay’ın himayelerine girmelerinden dolayı çok sevinmişlerdir.
Direkte asılı Kızılay bayrağını gördüklerinden bu emniyetlerini çok takviye etmiştir.
b) Bekletilmeden yerlerini bulmaları çok memnunluk yaratmıştır.
c) Tertemiz karyolalara temizlenmeden yatmaya kıyamamışlardır.
ç) ‘Neden yatmıyorsunuz?’ sorularıma karşı ‘Sevinçten uykumuz
kalmadı.’ diye cevaplar alınmıştır.
d) Evvelce lavabolara kadar konulan sabunlarla yıkanmışlar ve
mahdut bir temizlik yapmışlardır.
e)Termosifonlar evvelce hazırlanmıştı. Onar onar banyolara girerek
vücut temizliği de yaptırılmış ve temiz çamaşırlar giydirildikten sonra
temiz yataklara yatırılmışlardır.
f) İaşe işi düzgün olarak yapılmakta olup bir haftalık netice arz edilecektir…”
Daha önce kampta kalan mültecilere yevmiye verilip verilmeyeceği görüşülmüş olmasına rağmen Yozgat’tan mültecileri
Kastamonu’ya getiren görevli memurun subay olan mültecilere
yevmiye 4 lira verildiğini, er olanlara ise kazandan yemek verilmesi
dışında harçlık olarak 16 lira ödeme yapıldığını belirtmesi üzerine
bu konu tekrar görüşülmeğe başlanır. Misafirhanede oluşturulan
komisyon tarafından sigara ve traş masrafları için subaylara 50-60
lira, erlere de 15-20 lira harçlık verilmesi kararlaştırılır. Ayrıca elbiselik kumaş gönderilmesi halinde bunların Kastamonu’da diktirilebileceği, elbiselerin modelleri konusunda örnek bir resmin gönderilmesinin, ayrıca mültecilerin çamaşır, çorap ve pijamalarının
da temin edilmesi istenir. Bütün bunlara ilaveten mülteciler için
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yerli malı yemeninin (arkalıklı terlik) 600-650 kuruş fiyatla, ayrıca
yerli malı fotin veya iskarpinin de 20-25 liraya yaptırılabileceği belirtilir.103 Kamp daha sonra yabancı yetkililer tarafından da ziyaret
edilecektir. Bu ziyaretçiler arasında İngiliz Sefareti Matbuat Müsteşarı da bulunmaktadır ve bu ziyareti söz konusu kişinin ağzından
Mülteciler Misafirhanesi Müdürü Rıza Tunç “Biz bu kadar düzgün
ve temiz ve her şeyleri düşünülmüş, tanzim edilmiş bir misafirhane
bulacağımızı tahmin etmiyorduk. Ümidimizin çok ve hem de pek
çok üstünde bulduk.”104 sözleriyle ifade eder.
24 Haziran 1949 tarihi itibarıyla Kastamonu Mülteciler Misafirhanesi bünyesinde 6 Rus subay (4’ü Türk), 22 Rus asker (8’i Türk),
19 Bulgar er (9’u Türk), 2 Mısırlı, 1 İtalyan, 1 Yunan (Türk uyruklu)
ve 1 Alman er olmak üzere 52 kişi bulunmaktadır.105 Aynı kampta
Kasım 1949 döneminde toplam 33 mülteci bulunurken bu sayı Aralık 1949 tarihinde 38 olarak açıklanır. Aradaki 5 kişilik fark büyük
ihtimalle kapatılan diğer kamplardan buraya aktarılan mülteciler
olarak gösterilebilir.

103- KGMA. K. No. 2883, D. No. 1947. Kastamonu Mülteciler Misafirhanesi Müdürü Rıza Tunç tarafından
Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 9 Haziran 1949 tarihli ve 115 sayılı yazı.
104- Doğrusöz, 11 Haziran 1949.
105- KGMA. K. No. 2883, D. No. 1947. Kastamonu Mülteciler Misafirhanesi Müdürü Rıza Tunç tarafından
Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 24 Haziran 1949 tarihli ve 153.D.12 sayılı yazı.
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B- YUNANİSTAN’DAN GELEN MİNNET
DUYGULARI
Kurtuluş gemisini Pire limanında üzerinde ‘İkinci Hristo’ yazılı pankartlarla karşılayan, şehrin en büyük caddelerine Kurtuluş ve
Dumlupınar isimlerini veren Yunan halkı daha sonraki dönemde de
Türkiye’nin yaptığı yardımlar konusundaki minnet duygularını ve
teşekkürlerini farklı şekillerde gönderirler ve iletirler. Bunlardan bir
tanesi de Kızılay ve Kızılhaç vasıtasıyla Atina’ya gönderilen yardım
malzemelerine karşılık İstanbul ve Ankara’ya olan minnet duyguları
ve teşekkür ifadeleridir;106
“Bundan bir müddet önce dost Yunanistan’ın harp ve işgalden acı
gören halkına yiyecek ve giyecek göndermek üzere Ankara’da bir iane
listesi açıldığı ve buna İstanbul’dan da iştirak edildiği hatırlardadır.
Toplanan para ile satın alınan eşya Konya vapuru ile Pire’ye gönderilmiş ve muhtaç halka dağıtılmak üzere Yunan Kızılhaç’ına teslim olunmuştur. Türkiye’nin bu kardeşçe hareketi Elen Kızılhaç Cemiyetini çok
duygulandırmış ve cemiyet hem Vali ve Belediye Reisimiz B. Nevzat
Tandoğan’a teşekkür ve minnet duygularını sunmak, hem de bu duyguların iane listesine iştirak etmiş bulunan İstanbul Belediyesi’ne iletilmesini rica etmek üzere kendisine bir mektup yollamıştır. Bu mektubun
tercümesi aşağıdadır;
‘Çok acı ızdıraplar çekmiş olan Atina halkının ihtiyaçlarını karşılayacak yiyecek ve giyecek eşyası satın almak üzere Ankara’da açılan
iane listesine İstanbul şehrinin de iştirak etmek lütfunda bulunduğunu,
Türkiye’nin Yunanistan Büyükelçisi Ekselans Enis Akaygen bize bildirdi. Bu hususta şahsen size teşekkürlerimizi sunmakla beraber mana ve
şümulünü tamamen takdir ettiğimiz bu kardeşçe ve nazik hareket dolayısıyla duymakta olduğumuz en samimi minnet hislerinin bu şehir bele106- Milliyet, 29 Ocak 1945.
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diyesine de iletilmesine delaletinizi büyük lütfunuzdan dileriz. En derin
saygılarımızla.
Elen Kızılhaç’ı Reisi Alex. Zannas Umumi Kâtip Stef. Pesmazoğlu”
Bu arada Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi de Ankara’da Ankara Valisi ve Belediye Başkanı Nevzat Tandoğan’ı ziyaret ederek
Atina’nın kurtuluşu münasebetiyle özellikle yoksul ve yardıma
muhtaç Yunan çocukları için yapmış olduğu yardımlar ve destekten dolayı Ankara halkına hükümeti ve şahsı adına teşekkürlerini bildirir.107 Aynı şekilde Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Feridun
Cemal Erkin’e de Yunan yetkililer tarafından teşekkür mektupları
gönderilir;108
“Takdim ettiğim şu Atina şehri albümünü Yunan milletine tarihinin
bu feci anlarında yaptığınız çeşitli hizmetlerin çok büyük bir belgesi olarak kabul etmenizi rica ediyorum.”109
“Kızılhaç delegesi ve memleketimizin büyük dostu Bay
Couruoiser’den Sakız Kızılhaç’ına un gönderilmesi için lütfettiğiniz
yardımın bütün ayrıntılarını büyük mutlulukla öğrendim. Bu bölgenin
valisi sıfatıyla bu küçük Sakız adasının çok acı çeken halkına gösterdiğiniz cemilekar yardımdan dolayı size heyecan ve şükranımı ifadeye izninizi rica ederim.
Aynı zamanda kıyılarına komşu sahillerden gelen yardımları alan
bütün Yunanistan’ın ve Yunan hükümetinin de şükranlarını kabul etmenizi rica ediyorum. Arslan vapurunun Türk millî bayrağını taşıyarak
limanımıza girdiğini gördükçe heyecanımız çok büyük oluyor. Tarihi hayatları esnasında her iki milletimiz uzun yıllar birlikte yaşamışlardır. Bu
birliktelikten biz milletinize karşı samimi dostluk ve onur anıları sakladık. Zira Türk milleti barış ve savaş hallerinde bizimle her karşılaşışında kardeş, dost ve hiç şüphesiz sevilen bir akraba hüviyetini korumuştur.
107- Cumhuriyet, 7 Kasım 1944.
108- Feridun Cemal Erkin, a. g. e., s. 130–131.
109- Atina Belediye Başkanı tarafından gönderilen albüme iliştirilen mektup.
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Geçirmekte olduğumuz şu zalim ve korkunç yoksulluk devresinde bize
yardımda bulunmakla asil Türk milleti hakkındaki kanımızı teyit ediyorsunuz. Bay Couruoiser aracılığıyla size takdim ettiğim küçük Sakız
armağanımı kabul etmenizi rica ediyorum. Şahsınıza karşı duyduğum
istisnai şeref ve dostluk hisleriyle şükranlarımı lütfen kabul ediniz.”110
“Ankara’da Kızılhaç delegesi Bay Couruoiser bize, Ekselansınızın
Sisam ve İkarya adalarına un göndermek hususunda kendisine gereken
bütün kolaylıkları gösterdiğinizi bildirdi. Bura halkları adına size derin
şükranlarımızı takdim için bu fırsattan yararlanıyoruz. Bütün manevi
ve maddi değerlerin altüst olduğu bu savaşta acı çeken insanlığın ruhuna
biraz ışık akıtan etken insancıl sevgi ve dayanışmadır. Eğer diğer bütün
meşguliyetleriniz arasında bize karşı bu kabil duyguları gösterebiliyorsanız siz işte bu kurtarıcı ışığın ışınlarından birisiniz. Uluslar arası Kızılhaç delegesi müdahalenizi rica etmek için tekrar nezdinize geldiğinde
bizi yine hatırdan çıkarmamanızı rica eder, ihtiramlarımı sunarım.”111
Aynı şekilde Midilli Vali Vekili Pastras Andonios da ‘Bir Türk
gazetecisi bizim hâlimizi görmek için buraya gelsin diyorduk. İşte
bizden hiçbir zaman esirgemediğiniz alâkanın yeni bir tezahürü.
Yunanistan bu harpte tarihinin en büyük felaketine uğradı. Istırabımıza lakayt kalmış tek bir ülke yoktur fakat Türkiye bize yardım elini uzatan ilk ülkedir. Gıda maddeleri ve ilaç bakımından
Kızılay’ın ve hükümetin yardımlarını asla unutamayız. Hele bu
maddelerin kendi zati ihtiyacınızdan tasarruf edildiğini düşündükçe milletinize karşı duyduğumuz minnettarlık hisleri birkaç misli
artıyor. Adalarımızdan ülkenize iltica edenlere gösterdiğiniz insani
ve mertçe muameleler asil milletinizin karakterini anlatmaya benzer. Şimdi temas edeceğim nokta bir memleketin mukadderatında
rol oynamıştır.1941’de ordumuz bozulduğu zaman asker, sivil bütün
hükümet erkânı topraklarınıza iltica etmişti. Siz bizi mertçe karşıla110- Sakız Valisi Georges Lubokakis tarafından gönderilen teşekkür mektubu.
111- Sisam Metropoliti tarafından gönderilen teşekkür mektubu.
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dınız, yaralarımızı sardınız, aç midelerimizi doyurdunuz. Mağlup ve
vatansız kalmış insanlar olduğumuzu hissettirmediniz. Ben şahsen
bunun kadar insani bir hareket tasavvur edemiyorum. En felaketleri günlerimizde sizlerden duyduğumuz teselli cümleleri mücadele
azmimizi destekledi. Başta Başvekilimiz Papandreou olmak üzere
bütün hükümet erkânı topraklarınızdan Kahire’ye geçtik. Bugün
yaptığımız bütün işler, Kahire’de kurduğumuz hükümet sizin eserinizdir. Hükümetimiz kurtarılan Yunan topraklarına mümessillerini göndermekte devam ediyor. Peleponez’e Kalevulopulos, Ege
adalarına Burdasas, İyon ve Kefalonya adalarına Makas tayin edildi.
İşlerimizi bir düzene koyduğumuz anda ticari münasebetlerimize
girişeceğimiz ilk devlet Türkiye olacaktır.’ der.112
Öte yandan Türkiye’de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İsmet İnönü’nün Türkiye radyolarında yaptığı konuşma
Atina’da da Yunanistan Radyosu tarafından şehrin muhtelif noktalarındaki kahvehane ve salonlarına yerleştirilen hoparlör ve ses sistemleri aracılığıyla Yunanlara da ulaştırılır ve Yunanlar Türkiye’ye
olan minnet duygularını “Kendisine bu kadar çok şey vermiş olan
İsmet İnönü gibi bir şefe malik olmak Türkiye için ne büyük bir saadet.” diyerek gösterirler.113

112- Cumhuriyet, 20 Ekim 1944.
113- Cumhuriyet, 23 Mayıs 1945.
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C- YUNANİSTAN İÇ SAVAŞI VE
TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ
İkinci Dünya Savaşı’nın Almanya’nın resmen teslim olmasıyla
sona ermesinin ardından gerek Türkiye, gerekse Yunanistan ittifak
arayışlarının içerisine girerler. Her ne kadar Türkiye 25 Şubat 1945
tarihinde Almanya’ya savaş ilan etmiş olsa da fiili olarak savaşa iştirak
etmemiş bir ülkedir. Öte yandan, Yunanistan’ın durumu Türkiye’ye
göre çok daha farklıdır. Savaşın başlamasıyla beraber önce İtalya’nın,
ardından da Almanya’nın işgaline uğrayan Yunanistan, savaşın bitmesiyle beraber kendi içerisinde bir iç savaşla uğraşmak zorunda kalır. Hükümet harcamalarının çok büyük bir bölümünün Amerikan
yardımları vasıtasıyla karşılanıyor olması, muhafazakâr Yunan hükümetlerini ülkenin önemli sorunları konusunda Amerika’ya bağlı
kalmaları da ayrıca sıkıntı yaratır. Oniki Ada’nın Yunanistan’a verilmesi konusunda Sovyetler Birliği’nin takındığı olumsuz tutuma paralel olarak Bulgaristan’ın Ege Denizi konusundaki isteklerinin de
Sovyetler Birliği tarafından kabul görmesi, Yunanistan iç savaşıyla
ilgili olarak Yugoslavya ve Arnavutluk’tan gerillalara askerî malzeme ve silah yardımında bulunulması, Yunanistan’ı yeni müttefikler
bulunması konusunda zorlamaya başlar. Yeni Türk Cumhuriyeti’nin
Atatürk-Venizelos yakınlaşmasıyla yarattığı dostane bağlar kendisini daha sonra özellikle İkinci Dünya Savaşı döneminde çok bariz
bir şekilde hissettirdiğinden savaş sonrasında da bu yakınlaşmanın
devam etmesi kaçınılmaz hale gelir. Bu dönemde Yunanistan’daki
komünistleri destekleyen asıl güç ise Yugoslavya’dır. Öte yandan
Sovyetler Birliği’nin kesin kontrolü altında bulunan ve Yunan komünistlerini desteklemekle beraber ihtiyatlı adımlar atan ve ön
planda görünmek istemeyen ülke ise Bulgaristan olur. İşgal altındaki Yunanistan’a dost ve komşu ülke olarak her türlü yardımda bulunan Türkiye’nin bu girişimleri en azından dönem içinde karşılıksız
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kalmayacaktır. 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’e asker çıkarmak suretiyle Anadolu’yu işgal harekâtına girişen ancak Küçük Asya Faciası olarak bilinen bu maceranın sonunda perişan bir halde ülkesine
dönmek zorunda kalan Yunan askerî gücüyle beraber Yunanistan’da
halk Cumhuriyetçiler ve Kralcılar olarak iki ayrı gruba ayrılmış vaziyettedir. Böylece canlandırılmaya çalışılan Megali İdea düşüncesi
de Anadolu’da tarihe gömülür. Anadolu’da Türk askeri karşısında
alınan ağır yenilginin sorumlusu olarak gösterilen krallığın ortadan
kaldırılmasıyla ülkede 1924 tarihinde Cumhuriyet kurulmakla beraber bu uzun süreli olmayacaktır. 1935 tarihinde kralcıların yaptığı
darbeyle işbaşına getirilen Kral Konstanti’in büyük oğlu II. George
ise Başbakanlık makamına komünizm aleyhtarı Metaxas’ı getirir ve
bundan sonra ülkede olaylar alevlenir. Genel grevlerin ardından sıkıyönetim uygulamaları ve ülkede sıkı bir komünist avı başlar. Bu
dönemde Kral yandaşlarıyla Cumhuriyetçiler arasındaki çekişmeler
artarak devam etmekle beraber ülkenin önce İtalya ve daha sonra da
Alman işgaline uğramasıyla beraber iç savaş yüzünü dışarıya dönmek zorunda kalır. Ancak İtalyan ve sonra da Alman işgalinin sona
ermesiyle beraber iç savaş bütün şiddetiyle yine kaldığı yerden devam edecektir.
Esasında daha İkinci Dünya Savaşı bitmeden önce bile Stalin’in
Yunanistan’a el attığı görülür. Yunanistan’ın İtalya’ya karşı harekâtı
ve hemen ardından Alman işgaline uğramasıyla beraber gelen işgal
yıllarının sefaleti sonrasında Yunanistan özellikle savaşın bitmesiyle beraber Atina’da patlak veren sokak savaşlarıyla yeni bir mücadelenin içine girer. İkinci Dünya Savaşı’nın devam ettiği günlerde
farklı direniş örgütleri kurmak suretiyle işgalci İtalyan ve Alman
kuvvetlerine karşı mücadele eden Yunanların savaşı daha sonra savaşın bitmesinden sonra kendi içlerinde bir iç savaşa dönüşür. Böylece “Almanların ektikleri nefret tohumları üzerine Almanlar ülkeyi
terk etmiş olmasına rağmen Yunanların Yunanlarla yaptıkları savaş
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oturur.”114 Örneğin Temmuz 1942 tarihinde Atina’nın 300 kilometre kuzeybatısındaki Karpenisi bölgesinde küçük bir yerleşim merkezi olan Domnista köyünde toplanan tepeden tırnağa silahlı 15
kişi Topçu Albay Aris Velouchiotis liderliğinde işgalci güçlere karşı
isyan bayrağını açar. Albay Aris burada yaptığı konuşmada “...Bugünden itibaren aziz ülkemizi işgal eden güçlere karşı isyan bayrağını yükseltiyorum. Burada bulunan bir avuç adamın binlerce kişilik
bir ordu olduğunu göreceğiniz günler yakındır. Biz şimdilik sadece
bir çekirdeğiz.” der.115 Albay Aris liderliğinde kurulan bu ilk direniş
örgütü Ulusal Kurtuluş Ordusu olarak bilinen ELAS’tır. Söz konusu bu direniş örgütlerinin elindeki silah gücü her ne kadar İngiltere
Alman işgalinin devam ettiği dönemde bu direniş örgütlerine Almanlara karşı savaşabilmeleri için askeri destekte bulunsa da son derece kısıtlıdır. Bu dönemde kral taraftarlarının bir kısmı Almanlarla
işbirliği içine girerken, bir kısmı da bazılarınca kralcı bazılarınca
cumhuriyetçi olarak adlandırılan EDES (Ethnikos Dimokratikos
Ellinikos Syndesmos)116 örgütlenmesi çerçevesinde Almanlara karşı
direnişe geçer. Yunan kralı ve hükümetiyle beraber kral yanlılarının
bir kısmı Mısır’a kaçarken zaten büyük bir çoğunluk da General Napoleon Zervas liderliğindeki EDES içerisinde Almanlara karşı mücadele vermektedir. İngiltere’nin EDES’e yardımları ise ELAS (Ethnikos Laikos Apeleftherotikos Stratos)117’a yapılan yardımlarla mukayese edilemeyecek kadar küçüktür ve muhtemelen bunun sebebi
İngiltere’nin ELAS’ı daha aktif görmesidir. Bu dönemde EAM (Ethniko Apeleftherotiko Metopo)118 ve onun silahlı gücü pozisyonunda
olan ELAS direniş örgütüyle Atina Piskoposu ve Atina Polis Şefi,
İngiliz güçleriyle irtibata geçmek suretiyle Almanların teslim almak
istedikleri Yahudilerin hayatlarını kurtarırlar. Özellikle Atina Polis
114- The Milwaukee Journal, 10 Aralık 1944.
115- Dominique Eudes, a. g. e., s. 11, 14 ve 34.
116- Ulusal Cumhuriyetçi Yunan Birliği
117- Ulusal Halk Özgürlük Ordusu
118- Ulusal Özgürlük Cephesi
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Şefi Anghelos Evert’in hazırlattığı yaklaşık 18.500 sahte kimlik sayesinde Almanlardan saklanan pek çok insanın hayatının kurtarılması sağlanır. Bu dönemde en kayda değer karşı koymalardan birisi
ise 1942 yılında yaşanır ve PEAN direniş örgütü Atina’da İtalyan
işgal kuvvetleri tarafından kullanılan bazı büroları havaya uçururlar. Başkanlığını Panayotis Kanellopoulos’un yaptığı PEAN direniş
örgütünün Hava Kuvvetleri mensubu üyesi Costas Perrikos, Yannis
Katevatis ve Julia Biba gibi pek çok üyesi yakalanarak idam edilirler.
Savaşın sona ermesiyle beraber durumun kendi çıkarları açısından
da kötüye gitmekte olduğunu gören İngiltere’nin müdahalesiyle taraflar arasında geçici bir barış imzalanır. Yunanistan’ın Ruslaşmasından çekinen İngiltere böylece bölgeye ağırlığını iyiden iyiye koyar. Bu dönemde EAM, bağımsız ‘Dağlık Yunanistan’da’ hükümet
yerine görev yapacak Siyasî Ulusal Kurtuluş Komitesi’ni kurduğunu
açıklayıp sürgün hükümetine kafa tutmaya başlayınca “İngiliz birliklerince zorla bastırılan ayaklanmalar, Churchill’in Yunanistan’da
savaş sonrası bir komünist yönetimin iş başına gelmesine yönelik
endişesini daha da arttırdı. Bu endişe, küçük ve komünist olmayan
bir direniş grubunun başındaki Albay Psaros’un ELAS çetesinden
(büyük olasılıkla asi) biri tarafından öldürülmesi ve Kızıl Ordu’nun
Balkanlar’a inmek üzere hazır ola geçmesiyle daha da arttı.”119 Bu
dönemde Dışişleri Bakanı Anthony Eden ile birlikte Atina’ya gelen Winston Churchill, Sovyetler Birliği Başkanı Joseph Stalin ile
yaptığı ‘yüzdelik’120 anlaşması sonrasında 26 Aralık 1944 tarihinde
anlaşmazlığa düşen iç savaş taraftarları arasında uzun saatler geçirip bir uzlaşmaya varmaya çalışsa da bunda başarılı olamaz. Stalin’e
önerdiği teklifle ilgili olarak bir kâğıt parçasının üzerine bazı rakamlar çizen Churchill, Yunanistan’da %90 oranındaki bir İngiliz
menfaati karşılığında Romanya’da Rusya’ya %90’lık bir oran öne119- Richard Clogg, a. g. e., s. 163.
120- William L. Neumann, After Victory: Churchill, Roosevelt, Stalin and The Making of The Peace, Harper
Colophon Books, New York, 1969, s. 131.
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rir. Bulgaristan da Rusya tarafında kalacaktır fakat İngiltere’ye karşı
%75’e %25’lik bir oran söz konusudur. Yugoslavya ve Macaristan ise
menfaatlerin %50 olarak paylaşılacağı ülkeler olacaktır. Sovyet birlikleri Bulgaristan’la kısmen Macaristan topraklarında olduğundan
İngiltere’nin bu teklifi ciddî bir engel olarak değerlendirilmez. Ancak Churchill’in ülkesine dönerken anladığı bir şey ise o güne kadar
‘Ortaçağdan kalma ölümcül papaz’ olarak nitelendirdiği Yunanistan
Ortodoks Kilisesi’nin en kıdemli papazı Başpiskopos Damaskinos’a
olan hayranlığıdır. Geçici koalisyon hükümetinin Yorgo Papandreu başkanlığında kurulmasıyla beraber sürgündeki hükümet 1944
yılı Ekim ayında Atina’ya gelir ancak hükümetle beraber İngiliz askerleri de bölgeye gelmeye başlamışlardır. 3 Aralık 1944 tarihinde
komünistlerin Atina’da Sintagma Meydanı’nda toplanmalarının ardından başlayan gösterilerde polisin ateş saçması sonucunda 22 kişi
hayatını kaybeder, yüzlerce gösterici de yaralanır. Churchill’in emriyle gerekirse kan dökmeye hazır askerî kuvvetler ülkenin dört bir
tarafında bombalama hadiselerine başlarlar. ELAS üyesi gerillalar
İngiliz askerî gücü karşısında dayanamayınca Atina’dan çekilmek
zorunda kalırlar. Bunun hemen ertesinde ELAS ve İngilizler arasında 11 Ocak 1945 tarihinde bir ateşkes imzalanır. Stalin’in artık
komünist gerillalara yardım etmeyeceğini belirtmesi, Churchill’in
de kral taraftarları üzerindeki nüfuzunu kullanmasıyla barış süreci
Nisan 1945 tarihinde Yunanistan’da tekrar başlar ancak geride her
iki taraftan yüzlerce ölü ve yaralı kalmıştır. Bu arada savaştan, yetersiz beslenmeden, hastalıklardan ve açlıktan etkilenmiş yaklaşık 100
milyon civarındaki Avrupalı121 için gıda yardımı da söz konusudur
ve savaş sonrasında dünyanın hububat deposu olarak adlandırılan
Avustralya ve Yeni Zelanda’dan savaş yorgunu ülkelere hububat gönderilmesi planlanmaktadır ve bu konuda önceliği İngiltere almıştır.
Hemen ardından Yunanistan’a da 300 ton civarında koyun eti gön121- The Canberra Times, 2 Ekim 1945.
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derilir.122 Açlık, yüksek enflasyon ve savaş döneminde altyapısı tamamen tahrip olan Yunanistan yardım edilmesi gereken ülkeler arasında en kötü durumda olanıdır; ancak ülkede yaşayanların o anda
bunları görecek halleri yoktur ve iç savaş bütün şiddetiyle devam
etmektedir. Atina’nın yaklaşık 200 kilometre kuzeyinden başlayarak bütün Teselya ve Trakya bölgelerini içine alan bölge ise United
Press muhabiri Robert Vermillion tarafından “açlık, hastalık ve korku ülkesi”123 olarak tanımlanır. Bölgede yaşayan insanların hemen
hepsi umutsuzluk ve çaresizlik içerisindedirler ve asıl istedikleri silahlarını bırakıp evlerine dönmektir; ancak ülkede yaşanan iç savaş
nedeniyle bunu yapmaları da imkânsız görünmektedir. Aynı günlerde özellikle Yunanistan’a yardımcı olmaya çalışan o kadar farklı
sivil toplum örgütü ve organizasyon ortaya çıkmaya başlamıştır ki
gazeteler UNRRA (The United Nations Relief and Rehabilitation
Administration), ABD, Kanada ve İngiltere tarafından oluşturulan
Birleşik Yardım Kurulu (The Combined Food Board) ve Acil Açlık
Komitesi (Emergency Famine Committee) hakkında bilgiler vermeye ve insanları aydınlatmaya başlar.124
Öte yandan Yunanistan’da komünistlerin katılmadıkları Mart
1946 seçimlerinde yaklaşık 1.1 milyon Yunan sandığa gider. Hemen ardından yapılan halkoylamasıyla da krallığın devam etmesi
şeklinde bir sonuç çıktığından Kral II. George tekrar Yunanistan’a
döner. Bu dönemde Komünist Partisi KKE’nin yaptığı açıklamaya
göre 1.000 civarında ölü, 70.000 civarında da gözaltına alınan söz
konusudur. Mareşal Josip Broz Tito’nun Sovyetler Birliği’nin de
bütün uyarılarına rağmen Yunan komünistlerine yardıma devam
etmesi Yunan iç savaşının üçüncü perdesini tekrar açar. Yunan Komünist Partisi, oluşturmaya başladığı demokratik ordunun başına
tütün işçisi olan eski sendikacı Markos Vafiadhis’i getirir. Ancak
122- The Canberra Times, 30 Ocak 1946.
123- St. Petersburg Times, 16 Aralık 1946.
124- Sarasota Herald Tribune, 23 Nisan 1946.
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daha sonraki süreçte Tito’nun Amerika ve Sovyetler Birliği dışında
kalacak bir blokta yer almak istemesi, değişik ülkelerle ikili ilişkiler
içine girmesi, Üçüncü Dünya ülkeleri arasında lider pozisyonuna
gelmesi, Batı ülkelerinden yardım almaya başlaması ve Amerikan
yardımını da kabul etmesiyle Yunan komünistlerine verdiği desteği
çekmesine neden olur. Böylece Yunanistan iç savaşı da son bulur.
Bu arada bütün dünyada hüküm süren savaş sonrası sarsıntılarla ve
açlık tehlikesiyle ilgili olarak bir açıklama yapan Amerikalı senatör
George Aiken ise gıda yardımı ve hububat dağıtımı konusunda ilgili devletlerin planlamalara uymaları halinde hiç kimsenin aç kalmayacağını, açlıktan perişan olmuş ülkelerdeki totaliter rejimlere
karşı gıdanın kullanılabilecek en büyük silah olduğunu belirtir.125
Ancak 1946 yılı itibarıyla UNRRA tarafından yapılan açıklamada
Yunanistan’da açlıktan hala ağaç kökleri ve otları yiyerek hayatta
kalmaya çalışanlar söz konusudur.126 ABD’de 350 milyon dolarlık
yardım paketi içerisinde Yunanistan için ayrılması gereken bölüm
ise en büyük payı oluşturur.
Amerika’nın aynı organizasyon içinde bir araya getirmeye çalıştığı Yunanistan ve Türkiye’ye Truman ve Marshall planları çerçevesinde yardım faaliyetleri de bu dönemde devreye girer. 19
Aralık 1946 tarihinde Amerika’ya giden Yunanistan Başbakanı
K.Tsaldaris, Amerikalı yetkililerden de Türk-Yunan yakınlaşması
konusunda bir taleple karşılaşır. Bu gezi öncesinde 1946 Ağustos
ayı içerisinde bir açıklama yapan hükümet ise Yunan direnişçilerin
Yugoslavya ve Bulgaristan tarafından desteklendiklerini ifade eder.
Öte yandan 1947 yılı Aralık ayına kadar komünist partinin yasa
dışı bir parti olarak ilanı söz konusu değildir. Bu dönemde İngiltere
hükümeti de o güne kadar sürdürmeye devam ettiği Yunanistan’ın
iç işlerine karışma politikasından vaz geçer. 1930’lu yıllarda ortaya
çıkan ve güçlü bir Balkan Paktı oluşturmak kaygısıyla girişilen faali125- The Mercury Australia, 29 Mart 1947.
126- The Sydney Morning Herald, 15 Mayıs 1946.
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yetlerden sonra bu dönemde Türkiye ile Yunanistan’ı bir araya getiren ise NATO çerçevesinde ortak düşman olarak görülen komünist
tehlikeye karşı koyabilmektir. Bütün bu faaliyetler arasında savaş
yorgunu Yunanistan’a yardım konusunda Türkiye’nin desteği de artarak devam etmektedir;127
“…Yunanistan’da ayrı ayrı faaliyette bulunan muhtelif Türk-Yunan
dostluk teşekkülleri müttehit bir varlık teşkili arzusu ile arlarında müzakereler icra etmişler ve nihayet Başbakan muavini ve Ticaret Bakanı
M. Sofoklis Venizelos’un başkanlığı altında bu birleşmeyi tahakkuk ettirmişlerdir. Türk-Yunan Birliği, Türk-Yunan Ticaret Ofisi, Pire TürkYunan Birliği, Türk-Yunan Gençler Birliği ve hâli teşekkülde bulunan
Türk-Yunan Dostluk Kongresi adlı beş teşekkülün kaleme alıp bir örneğini büyükelçiliğe gönderdikleri birleşme protokolünün suretini ve bu
protokol mucibince vücuda getirilen “Commission Centrale de Collaboration Greco-Turque” adlı heyeti merkeziye azasının isimlerini bildiren
yazı örneğini ilişikte takdim ediyorum. Türk-Yunan Birliğine yapılacak
mali yardım hakkındaki mütalaamın ayrıca bildirileceğini derin saygılarımla arz eylerim.”
Bunun hemen arkasından Dışişleri Bakanlığı tarafından Başbakanlıkça gönderilen 1 Ağustos 1947 tarihli bir yazıyla da Atina
Büyükelçiliği’nden konuyla ilgili alınan 17 Temmuz 1947 tarihli ve 431/269 sayılı yazı hakkında bilgi verilir ve yapılan protokol
gönderilir;128

127- BCA. 030.10.256.725.24.
128- A.g.a.
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“PROTOKOL
Türk-Yunan Dostluğu derneklerinin koordinasyonu hakkında;
Kendi aralarında bir anlaşma yaparak Türk-Yunan Birliği’ni temsil
eden aşağıda imzası bulunan kişiler Bay Sophocles Venizelos başkanlığında bugün bir araya gelmişler ve bu konuda Türkler ve Yunanların
dostluk gösterisine birlik ve beraberlik özelliği vermeyi dikkate alarak,
Türk-Yunan dostluğunu kuvvetlendirmek için faaliyetlerinde bu kurumların bütün gösterilerini göz önüne alarak direktiflerin birleştirilmesi
için aşağıdaki şartlarda bir Koordinasyon Komitesi’nin kurulmasına
karar vermişlerdir:
Kaydedileceklerde olduğu gibi, “Türk-Yunan Genel Birliği” adı altında gruplanan ve imzalanan, daha önce kaydedilen organizasyonlardan
her birinin üyeleri onları ilgilendiren bölüme kaydolacaklardır. Bu kurumlardan her biri yönetim konseyi üyelerini ayrı ayrı seçer. Daha sonra
boşalacak makamlar, boşalmanın olduğu bölümün üyeleri arasında seçilen kişilerce tamamlanacaktır. Yukarıdaki komite; başkanı Mr. Sophocles Venizelos başkanlığında şöyle oluşur:
5 başkan yardımcısı, biri mevcut Türk-Yunan Birliği’nden (komitenin
destek başkanı olarak) biri Türk-Yunan Ticaret Ofisi’nden, biri TürkYunan Gençlik Kurumu’ndan, biri Pire Türk-Yunan Kurumu’ndan,
biri oluşmakta olan Türk-Yunan Kongresi’nden, ayrıca Genel Sekreter,
Türkiye’nin Yönetici Delegesi, muhasip ve Türk-Yunan Birliği üyeleri
arasından bir idari amirden oluşur.
Yukarıdaki şartların değişmesi: Koordinasyon Komitesi üyelerinin
teklifi olmaksızın ve imzalanan bütün kurumların üyelerinin Genel
Asamblesi’ne sunulmaksızın yapılamaz.
Türk-Yunan Birliği için:
Türk-Yunan Ticari Ofisi
Pire Türk-Yunan Kurumu
Türk- Yunan Gençlik Kurumu
Türk-Yunan Gençlik Kongresi (Hazırlık aşamasında)”
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“2 Temmuz 1947
Türkiye Büyükelçisi,
Bay Büyükelçi,
Sizinle şahsi olarak yapma imkânı bulduğumuz iletişimi sürdürerek
M. Venizelos’un başkanlığında yeni kurulan Türk-Yunan Merkezi İşbirliği Komisyonu’nun içeriğini aşağıda size sunmaktan şeref duyarım:
Başkan: M. S. Venizelos
Başkan Yardımcısı: Dr. A. Orfanidis (Türk-Yunan Birliği Başkanı)
Başkan Yardımcısı: Bacalbassi (Türk-Yunan Ticari Ofisi Başkanı)
Başkan Yardımcısı: Kenellopulos (Türk-Yunan Gençlik Kurumu
		
Başkanı)
Başkan Yardımcısı: Maccas (Doğu Akdeniz Ülkeleri Merkezi
İşbirliği Komisyonu Başkanı)
Üyeler:
Pasmazoğlu (Türk-Yunan Ticari Ofisi Şeref Başkanı)
Dr. Avramidis (Genel Sekreter)
Simiriotti (İdari Amir, Delege)
Kokinin (Muhasip)
Bernaris (Finans Danışmanı)
Bay Büyükelçi, bizim yüksek tavsiyemizi lütfen kabul edin.
Başkan yardımcısı Orfanidis”
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Ç- SAVAŞ SONRASI DÖNEM VE
TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ
Türkiye’nin savaş sonrasında da Yunanistan’a yardım faaliyetleri aksaksız devam etmektedir. Savaşın sona ermesi her ne kadar
Yunanistan’ı bir iç huzura sevk etmiş olmasa da perişan haldeki Yunanların ihtiyaçlarına yönelik yardımlar bu ülkeye gitmeye devam
eder. Örneğin 1945 ve 1946 yılındaki faaliyetler daha çok İzmir
çıkışlı olarak yapılırken 27 Nisan 1946 tarihinde İzmir’den bu ülkeye gönderilen 26 ton fasulye ve diğer yardım malzemeleriyle ilgili olarak bu eşyaların navlun bedellerinin Devlet Deniz Yollarına
Türk parası olarak ödenmesinin uygun olduğu belirtilir.129 Bu dönemde Amerika’nın önce Truman yardımıyla, daha sonra da Marshall yardımları bağlamında iki ülkenin birbirlerine daha yakın olmaları konusunda da sıkı adımlar böylece atılmış olur. Bu dönemde
her iki ülkenin karşılıklı olarak olumlu adımlar atması Türkiye ve
Yunanistan’da yaşayan azınlıkların hayatlarına da olumlu olarak
yansımaya başlar. Türkiye’de İkinci Dünya Savaşı döneminde uygulamaya başlanan Varlık Vergisi yüzünden sıkıntıya giren ve belirsizlik yaşayan Rum azınlık geleceğe daha güvenli bakmaya başlarlar. Aynı şekilde Batı Trakya’da yaşayan Türk azınlık da psikolojik
olarak bir rahatlamanın içine girmişlerdir. Savaşın sona ermesiyle
beraber iki ülke arasında özellikle ortak savunma doktrinleri konusunda karşılıklı işbirliği çalışmalarına başlanır. Ardından ekonomik
işbirliği ve kültürel ilişkilerin canlandırılması yolunda çabalar söz
konusudur. Hemen ardından iki ülke arasında vize uygulamasına
bir son verilir ve iki ülkenin üst düzey yöneticileri aracılığıyla karşılıklı ziyaretler başlatılır. Önce Dışişleri Bakanları düzeyinde başlatılan ziyaretler ve görüşmeler 30 Ocak–6 Şubat 1951 tarihleri arasında
129- KGMA. K. No. 3004, D. No. 1945–1948/9–4. Maliye Bakanlığı Kambiyo Müdürlüğüne gönderilen 1
Haziran 1946 tarihli ve 10552 sayılı yazı.
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Yunanistan Başbakan yardımcısı Sofoklis Venizelos, Türkiye’yi ziyaret eder. Bu ziyaretin hemen arkasından Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fuat Köprülü, Atina’yı ziyaret eder. Bunun
hemen akabinde Yunan Kral ve Kraliçesi de 8 Haziran 1952 tarihinde Türkiye’yi ziyaret ederek sıcak dostluk mesajları verirler.
Yunanistan Alman işgalinden kurtulmasına rağmen ardından
yaşadığı ve binlerce Yunan insanının ölümüne yol açan iç savaş nedeniyle de uzun süre dertlerinden kurtulamaz ve yardıma muhtaç bir
halde kalır. Türkiye’nin bu dönemde de yardımları aralıksız devam
etmektedir. İstanbul Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından
Vali ve Belediye Başkanı adına Muhtar Acar imzasıyla Kızılay’a yapılan müracaatta Atina İşçiler Birliği Genel Sekreterliği tarafından
yapılan bazı Yunan yoksul ameleye verilmek üzere İstanbul’dan talep edilen elbise, çamaşır ve farklı yardım malzemelerinin bu ülkeye
gönderilebilmesi için yardım istenir; ancak Kızılay depolarında o
sırada yeterli miktarda giyecek bulunmaması nedeniyle yapılan bu
talebin karşılanamayacağı bildirilir.130 Öte yandan Türk Basın Birliği İstanbul Bölgesi Reisliği de Yunanistan’daki meslektaşlarına daha
önceki dönemlerde olduğu üzere yardım amaçlı yiyecek paketleri hazırlatır ve bunları Başbakanlıktan izin almak suretiyle Atina’ya göndermeye başlar.131 Aynı günlerde ve 30 Aralık 1946 tarihinde Atina
Büyükelçiliği vasıtasıyla ve Büyükelçinin eşi başkanlığında oluşturulan bir heyetin organizasyonu sonucunda hasta ve muhtaç çocuklara yardım için Ege vapuruyla bu ülkeye 2.000 şeker de gönderilir.132
Bu arada Türkiye’nin Atina Büyükelçisinin imzasıyla Kızılay
Genel Başkanı Ali Rana Tarhan’a gönderilen bir yazıda ise “Geçen130- KGMA. K. No. 2660, D. No. 1945–1953/9–4. İstanbul Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından
gönderilen 2136–4408 (12537) sayılı yazı.
131- KGMA. K. No. 2660, D. No. 1945–1953/9–4. İstanbul Kızılay Deposu Müdürlüğüne Kızılay Genel
Müdürlüğü tarafından yapılan 1 Haziran 1946 tarihli ve 10698 sayılı telefon teyidi.
132- KGMA. K. No. 2660, D. No. 1945–1953/9–4. Türkiye Kızılay Derneği İstanbul Deposu Direktörlüğü
tarafından Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen 9 Ocak 1947 tarihli ve 1172 (940)
sayılı yazı.
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lerde Cenevre’deki Kızılhaç Konseyi toplantısından dönerken burada
geçirmiş bulunduğunuz günler zarfında Atina Parnasos Cemiyeti’nin
himayesindeki yoksul çocuklar menfaatine tertip edeceği bir şefkat sergisine Türk sefiresinin başkanlık etmesini dilediğini bilmünasebe refikamdan öğrenmiştiniz. Refikamın bu yoksul çocuklara mümkünse Kızılay tarafından küçük bir hediyede bulunulmasının bu muhitte pekiyi
bir tesir bırakacağını ve bunun Türk-Yunan dostluğu alanında güzel bir
hatıra olarak kalacağını yüksek şahsınıza bildirdiğini de tasvip edilen
bir teklif şeklinde muhafaza buyurmuş olduğunuzu Ankara’ya dönüşünüzden pek az zaman sonra tarafımıza Kızılay adına göndertmek
lütfunda bulunduğunuz tatlı hediye ile anlatmış oldunuz. Bu değerli hediyenin sadece Parnasos çocuklarına hasredilmeyip daha başka yoksul
çocuk teşekküllerine de teşmil edilmeye müsait miktarda bulunduğunu
gören ve yabancı memleketlerden Yunanistan’a mersul bu gibi hediye ve
ianelerin gereğince dağıtılması için Kral’ın emrine verile gelmekte olduğunu gören refikam Kızılay’ın bu teberruunun da hükümdarın emrine
tahsisinin münasip olacağını düşündü. Keyfiyet Kral’ın Sivil Kabine
Şefi Elçi M. Pipinellis’e bildirilmesi üzerine Kral ertesi gün beni hususi
bir odiansa kabul etti, refikamın teşebbüsünden ve Kızılay’ımızın mürüvvetkar hediyesinden pek mütehassıs kaldığını ifade etti ve gerek refikama, gerek Kızılay’a kalbi teşekkürlerinin bildirilmesi için delaletimi
diledi. Kızılay’ın bu hediyesi radyo ile de ilan edildi. Bu kerre M. Pipinellis Kral’ın emri üzerine Türk sefiresine ve Kızılay genel Başkanlığına
Büyük elçiliğimiz vedaatile iki mektup gönderdi. Bunlardan yüksek makamınıza ait bulunanı ve refikama gönderilenin suretini ilişikte takdim
ediyorum...”133 denilir.
Öte yandan 11 Aralık 1948 tarihinde Atina’da bulunan Kallithea
Kör ve Malul Yunan Çocukları Enstitüsü’ne yardım olmak üzere
Beynelmilel Kızılhaç Komitesi tarafından 8 Kasım 1948 tarihinde
gönderilen ve 300 yatak çarşafına ihtiyaç duyulduğu, komitenin
133- KGMA. K. No. 2660, D. No. 1945–1953/9–4. Yunanistan Kralı adına Sivil Kabine Şefi P. Pipinellis tarafından
3 Şubat 1947 tarihinde Kızılay Genel başkanlığına ve Türkiye’nin Atina Büyükelçiliğine gönderilen 4012 sayılı yazı.
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elinde bu maksatla harcayabilecek ancak 350 Türk lirası kadar bir
bağış para bulunduğu ve bu paranın çarşaf almaya yetmeyeceği,
yardım olarak 1.500 metre bez gönderilmesini isteyen yazıya134 istinaden adına İstanbul vapuruyla135 gönderilen 1.500 Amerikan bezinin136 kurşunlu olan parçalarının kontrolü neticesinde toplam 28
top ve 57 parça olan yardım malzemesinin 20 parçasında 7.5 metre
artık ve iki parçada da 12.55 metre eksik çıktığı tespit edilerek neticede 5.30 metre kumaşın ölçü hatası olarak kayıtlardan düşürülmesi
kararlaştırılır.137 Bu arada The Parsonage Yardım Kuruluşu tarafından Kızılay’a gönderilen 10 Eylül 1949 tarihli mektupta “Son harpte
Yunanistan’ın İngilizler tarafından abluka edilmiş bulunduğu bir sırada
Yunanistan’a yiyecek yardımı göndermeğe muvaffak olduğunuzu Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan büyükelçinizden öğrendim. Kurtuluş
vapurunun bu yardım malzemesini 1941 yılı Ekim ayında taşıma seferlerinde, yani İngiliz ablukasının kaldırılmasından 6 ay önce başladığını
da öğrendim. Kurtuluş vapurunun İngiliz ablukası arasından geçmesi
için siz veya hükümetiniz İngilizlerle ne gibi tertibat aldınız?”138 sorusu
üzerine verilen cevapta ise “Yunanistan’ın İngilizler tarafından abluka
edildiği sırada Kurtuluş vapuru yardım malzemesini hem Almanlar ve
hem de İngilizlerle anlaşma yapmak; hareket saatini, rotasını, hangi saatlerde nerelerden geçeceğini bildirmek ve İngilizlerden Navy Certificate
(Deniz Geçiş Belgesi) almak suretiyle götürmüştür.”139 denilir.

134- KGMA. K. No. 2660, D. No. 1945–1953/9–4. Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından 8 Kasım 1948
tarihinde gönderilen 20519 sayılı yazı.
135- KGMA. K. No. 2660, D. No. 1945–1953/9–4. Türkiye Kızılay Derneği İstanbul Deposu Direktörlüğü
tarafından Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen 3 Mart 1949 tarihli ve 1309 (4066)
sayılı yazı.
136- Estia, 22 Haziran 1949.
137- KGMA. K. No. 2660, D. No. 1945–1953/9–4. Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezi tarafından Genel
Müdürlüğe gönderilen 5 Haziran 1950 tarihli ve 951 sayılı yazı.
138- KGMA. K. No. 2660, D. No. 1945–1953/9–4. Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1 Ekim 1949
tarihli ve 14632 sayılı yazı.
139- KGMA. K. No. 2660, D. No. 1945–1953/9–4. Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 1 Ekim 1949
tarihli ve 14632 sayılı yazı.
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1-Yunanistan’da Ekonomik Hayat ve Yaşanılan Sıkıntılar
Bu dönemin sıkıntılı konularından birisi ise Oniki adanın kimin idaresinde kalacağı konusudur. İtalya’da yayımlanan Popolo gazetesi söz konusu bu adaların Yunanistan’a verilmesi hâlinde
Türkiye’nin de buna mukabil Castelrizo adası olarak bilinen Meis
adasını talep edeceğini bildirir.140 Daha sonraki süreçte de Türkiye
tarafından Yunanistan’a, Yunan adalarına ve Rodos ve İstanköy adalarında yaşamakta olan Türklere yönelik olarak yardım faaliyetleri
de söz konusudur.141 Örneğin Rodos halkı için gıda maddeleri konusunda yardım talep etmek üzere Muğla’ya gelen bir heyet tarafından
Kızılay’a ulaştırılmak üzere iki mektup getirilir;142
“Vaziulimza Rodos dini cemaatleri başları şunu bildiriyorlar: Harp
halinden dolayı zuhur eden zorluklar neticesinde on üç aydan beri bu
adanın sivil ahalisini iaşe için hiçbir tedbirde bulunulamadı. 8 Eylül
1943’den evvel burada bulunan depolar sivil ahalinin iaşesini ancak
1944 senesinin Mart’ına kadar temin edebilecek miktarda iken bu aya
kadar gülünç derecede küçük olsun bir aylık iaşe hissesi tevzii edilebilindi. İşbu hisse hayat için günde lazım olan en az 2200 kaloriye karşı
ancak 594 kaloriye bedel idi. Bütün bu depoların bitmesi ve hatta tohum
olarak saklanan buğdayın tamamen kullanılması üzerine bu ay hiçbir
şey tevzi olunmayacaktır.
Hala kontrabat olarak bulunabilen ve bitmek üzere olan pek az eşyanın fiyatı bir günden diğer güne kadar çıldırıcı bir suretle artmaktadır.
140- Esasında bu konuyla ilgili haberler daha 1944 yılı içerisinde başta Yunan basını olmak üzere İtalyan basını
ve çeşitli İngiliz gazetelerinde de çıkmaktadır. İngilizlerin Akdeniz’in Sesi Radyosu ise Türk hükümetinin birkaç
ay önce söz konusu Ege adaları konusunda herhangi bir talepleri olmadığı ve Türkiye’nin bu adaları istemeyeceği
konusunda teminat verdiğini ileri sürer. Cumhuriyet, 18 Kasım 1944 ve Cumhuriyet, 25 Eylül 1945.
141- Rodos ve İstanköy’deki yardım faaliyetlerine nezaret etmek üzere Marmaris hükümet tabibi Doktor Kemal
Demirosman ve Kızılay veznedarı Hüseyin Fikri Öztan’dan oluşan iki Kızılay görevlisi de adalara gider. Rodos’ta
bulunan Yunan Kızılhaç Şubesi vasıtasıyla dağıtılan yardım malzemesi arasında 50 sandık makarna, 81 çuval
bulgur, 18 çuval pirinç, 20 çuval fasulye, 24 çuval nohut, 30 çuval bakla ve 30 çuval mercimek de bulunmaktadır.
KGMA. K. No. 2885, D. No. 1944–1949/9–4. Kızılay Derneği Marmaris Şubesi tarafından Kızılay Derneği genel
Merkezine gönderilen 19 Mayıs 1949 tarihli ve 2 sayılı yazı.
142- KGMA. K. No. 2885, D. No. 1944–1949/9–4. Dâhiliye Vekâleti Emniyet Umum Müdürlüğü tarafından
Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen 6 Birinci kanun 1944 tarihli ve 62321 (27029) sayılı yazı.
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Bir hafta evvel 350 lirete satılan ekmek 750 lirete, lopyalar kilosu 400
liretten 700 lirete, yağ litrosu 500 liretten 700 lirete çıkmıştır. Bu eşya
çarşı üzerinde eksildikçe ahalinin %90’ı tarafından görülemeyecek bir
hale gelmiştir. Yerin erkânı bu uslu ahaliden açlığı uzaklaştırmak için
elinden geleni yapmış ise de bunu başaramamıştır. Milletlerarası salibi
ahmerine yollanan istidalar da şimdiye kadar boş kalmıştır. Bugün açlık
bir tehdit değil, yardım görmediği halde ölüme mahkûm olan bu ahaliyi
vuran bir felakettir. Bu acıklı tahminler karşısında bir insani vazifeye
riayeten ve her türlü insani mücadeleden dışarıda kalan ruhani vaziyetimizden istifade ile baladaki ahvali işbu riyasete bildirerek yegâne
mümkün olan yardımı istirham ederiz.”
Söz konusu yazıyla birlikte gönderilen ilk mektup Rodos Başpiskoposu imzası taşımaktadır ve adada yaşanan sıkıntıları dile
getirmektedir;143
“Aşağıda imzası bulunan ben Rodos Başpiskoposu, Ali Haydar Durmuş Çağı ve Osman Capangı Rodos’ta bulunan Katolik, Ortodoks ve
Müslüman ahali tarafından Türkiye’nin Kızılhaç’ı olan Kızılay’dan
adanın sivil halkı için bir şeyler temin edebilmek maksadıyla gerekli
tedbirleri almak üzere görevlendirildik. Bu yüzden, yukarıda ismi geçen
kişiler Rodos limanından kaptanlığını Mevlüt Hacı Ali’nin, mürettebatlığını da Kokkini Osman ve Zerachi Ali’nin yaptığı Karakuş isimli
Türk teknesiyle Marmaris limanına doğru yola çıkıyorlar. Hasım savaş
gemilerinin kaptanlarının yukarıda adı geçen teknenin yolculuğunu tamamlayabilmesi için müsaade etmelerini rica ederiz.”
Aynı yazıyla gönderilen ikinci ve son mektup ise Rodos Katolik
Despotu Ambroco Açari, Ortodoks Metropoliti Apostolo Trifono
ve Rodos Müftüsü Şeyh Süleyman imzasını taşımaktadır;144
143- KGMA. K. No. 2885, D. No. 1944–1949/9–4. Dâhiliye Vekâleti Emniyet Umum Müdürlüğü tarafından
Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen 6 Birinci kanun 1944 tarihli ve 62321 (27029) sayılı
yazıya ekli Rodos Başpiskoposuna ait 5 Kasım 1944 tarihli yazı.
144- KGMA. K. No. 2885, D. No. 1944–1949/9–4. Dâhiliye Vekâleti Emniyet Umum Müdürlüğü tarafından
Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen 6 Birinci kanun 1944 tarihli ve 62321 (27029) sayılı
yazıya ekli Rodos adası Katolik, Ortodoks ve Müslüman cemaat başkanları tarafından imzalanmış 31 Ekim 1944
tarihli yazı.
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“Türkiye’ye giderek buranın ahvali iaşesini arz etmek; bunun üzerine bizim şahsi mesuliyetimiz tahtında ve münasip görülecek her kontrole muvafık surette- yalnız sivil ahaliye dağıtılmak üzere iaşe istemek için
Bay Hacı Durmuş Ali Haydar, Bay Kapangi Ahmet tevkil ettik. İşbu
baylara lazım gelen kolaylıkların gösterilmesini ve istedikleri yardımın
yapılması erkânı hükümete ve Kızılay erkânına rica ederken şimdiden
işbu âlicenaplık için teşekkürlerimizi ve bütün ahali namına minnetimizi takdim eyleriz.”
Savaşın sonu görünmekle beraber uzun yıllar devam eden Alman işgali sırasında ortaya çıkan karaborsa ve enflasyonun Yunanlar
üzerinde bıraktığı olumsuz hava kolay kolay ortadan kalkacakmış
gibi görünmemektedir. Ülkede kâğıt paranın neredeyse hiç kullanılmaması ve Yunanların İngiltere tarafından güvence verilmesine
ve çeşitli fonlar tarafından karşılığı yatırılmasına rağmen kâğıt para
yerine altını tercih etmesiyle Yunanistan’da ekonomik hayat iyiden iyiye çekilmez bir hal alır.145 Ülkede altının karşılığının 70.000
Drahmiye kadar çıkmasıyla beraber başta gıda olmak üzere bütün
tüketim mallarında suni artışlar ve sıkıntılar kendini göstermeye
başlar.146 Esasında Ağustos 1944 döneminde Yunanistan’da altının
karşılığının 380.000.000 Drahmi gibi korkunç bir rakama kadar
çıktığı konusunda Türk gazetelerine yansıyan haberler de söz konusudur. Enflasyon rakamlarının korkunç bir hale gelmesiyle beraber
Yunan hükümeti de para sistemlerinde değişiklik yapmak ve para
politikası konusunda radikal tedbirler almak yoluna gider ve tedavüle çıkartılacak yeni 1 Drahmi karşılığında piyasadan 30 milyar
eski Drahmi çekileceğini duyurur. Bütün bu sıkıntılı sürecin bir
sonucu olarak Yunanistan’ın başkenti Atina’da yarım kilo ekmeğin
fiyatı da 600.000.000 Drahmi gibi korkunç bir noktaya fırlar. Ülkede başta ekmek olmak üzere pek çok gıda maddesi vesikayla dağıtılırken yardım konusunda her türlü vasıtadan faydalanmak isteyen
145- Cumhuriyet, 15 Aralık 1945.
146- Cumhuriyet, 13 Ağustos, 1 ve 11 Kasım 1944.
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Yunan hükümeti de bütün deniz araçlarına geçici bir süre el koymaya başlar. Ülkede Amerikan Doları bile değer kaybederken neredeyse bütün dükkânlar kapanmış durumdadır ve hiç kimse kâğıt
parayla alışveriş yapmak istememektedir. Bir tek sigaranın bile fiyatı
neredeyse bir ekmeğin fiyatının neredeyse 10 katına kadar çıkmış
durumdadır. Mayıs 1945 tarihi itibarıyla altının karşılığı 21.000
Drahmi civarındadır ve Yunanistan Millî Ekonomi Bakanı Profesör
Gregori Kassimatis de yaptığı açıklamada ortaya çıkan bu tablo karşısında Yunan tüccarın malını satmak istemediğini belirtir.147 Malını satmak istemeyen tüccarın dükkânlarını kapatmasının ardından
fiyat artışları nedeniyle devlet memurları ve işçilerin de zam istemeleri sonucunda askerlerle memurlar ve işçiler arasında da arbede
yaşanmaya başlanır. Bu arada Yunanistan’ın işgal altındaki ülkeler
arasında en şanslısı olduğu uluslararası yardım kuruluşlarının son 1
yıl içerisinde Yunanistan’a 300.000.000 Dolar yardımda bulunduğu
açıklanır.148
Savaşın bitmesi ve işgal altındaki ülkelerin Almanya’nın kayıtsız
şartsız teslim olmasının ardından hayatı normale döndürme ve yaralarını sarma gayretleri devam ederken Türkiye’nin Yunanistan’a
yardımları da kesintiye uğramadan devam eder. Bu bağlamda
Yunanistan’a 7 Mart 1946 günü şeker ve fındık gönderilerek karşılığında zeytinyağı alınır ve 1 Mayıs 1946 tarihinde 150 çuval
kuru fasulye ve kuru bakliyat, hemen ardından 6 Mayıs 1946 tarihinde 5.000 ton çavdar ve 10.000 ton buğday sevkıyatı yapılır.149
Yunanistan’a yapılan yardım faaliyetlerinden birisi ise 26 Aralık
1945 günü İzmir’den hareket eden ve 28 Aralık 1945 tarihinde Pire
limanına varması beklenilen, Yunan demiryolcularına dağıtılmak
üzere Türkiye’de Devlet Demiryolları “memur ve müstahdemleri”
tarafından aralarında yapılan bir koordinasyon sonrasında toplan147- Cumhuriyet, 21 Mayıs 1945.
148- Cumhuriyet, 15 Aralık 1945.
149- Milliyet, 7 Mart, 6 Mayıs ve 11 Mayıs 1946,
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mış olan 32.550 lira kadar bir para ile satın alınmış olan Kızılay
vasıtasıyla ve Güneysu vapuruyla gönderilen150 381 sandıkta 5 ton
incir, 14 kiloluk paketler halinde151 357 sandıkta 5 ton üzüm, 100
sandıkta 5 ton makarna, 20 koli içinde 5 sandıkta 500 çift ayakkabı152, 5 balyada 4.000 metre ve Sümerbank Yerli Mallar Pazarları
Müessesesi’nden153 alınan kaput bezinden oluşan154 giyecek ve yiyecek yardımıdır.155 Konuyla ilgili olarak Yunan Kızılhaç yetkilileri G.
Agapitos ve A. Philon ise İzmir’deki Kızılay yetkilisi Baha Yunuk’a
gönderdikleri teşekkür yazısında yardım malzemelerinin alındığını, Yunan demiryolları çalışanlarına dağıtılan yardımların Türkiye
tarafından kabul edilmesi halinde emekli demiryolları çalışanlarına
da dağıtılacağını bildirir.156
Bu yardım faaliyetinin tamamlanmasının ardından gönderilmesi gereken un “bilahare hükümet tarafından müsaade edilmediği
için”157 alınamadığından158 Kızılay’ın elinde bu işle ilgili bir miktar
daha para kalması nedeniyle Yunan demiryolculara domuz eti yanında başka ne gibi yiyecek maddesi gönderilebileceği de İzmir Kızılay
150- KGMA. K. No. 3004, D. No. 1945–1948/9–4. Devlet Demiryolları ve Limanları İşletmesi Genel
Müdürlüğüne gönderilen 25 Mart 1946 tarih ve 5723 sayılı yazı.
151- KGMA. K. No. 3004, D. No. 1945–1948/9–4. Yunanistan Kızılhaç Teşkilatı Başkanı A. Philon tarafından
Kızılay İzmir yetkilisi Baha Yunuk’a gönderilen 7 Şubat 1946 tarihli ve 3502 sayılı resmi yazı.
152- İzmir deposunda ayakkabı olmadığından söz konusu bu 500 çift ayakkabı İstanbul ve Ankara depolarından
gönderilmiştir. KGMA. K. No. 3004, D. No. 1945–1948/9–4. Kızılay Genel Müdürlüğüne yapılan 8 Birinci kanun
1945 tarih ve 21820 sayılı telefon teyidi.
153- KGMA. K. No. 3004, D. No. 1945–1948/9–4. Kızılay Genel Müdürlüğü Sıtma, Frengi İlaçları, Oyun
Kâğıtları, Monopolları ve Afyonkarahisar madensuyu Deposu Direktörlüğü tarafından Kızılay Genel Merkezi
Başkanlığına gönderilen 13 Aralık 1945 tarih ve 8046 (24660) sayılı yazı.
154- KGMA. K. No. 3004, D. No. 1945–1948/9–4. Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından Devlet Demiryolları
Umum Müdürlüğüne gönderilen 23 Şubat 1946 tarih ve 3962 (7932) sayılı yazı.
155- KGMA. K. No. 3004, D. No. 1945–1948/9–4. Münakalat Vekâleti Demiryolları ve Limanları İşletme Umum
Müdürlüğü tarafından Kızılay Derneği Genel Müdürlüğüne gönderilen 26 Şubat 1946 tarih ve 70755–17 (4739)
sayılı yazı.
156- KGMA. K. No. 3004, D. No. 1945–1948/9–4. Yunanistan Kızılhaç Teşkilatı Başkanı A. Philon tarafından
Kızılay İzmir yetkilisi Baha Yunuk’a gönderilen 7 Şubat 1946 tarihli ve 3502 sayılı resmi yazı.
157- KGMA. K. No. 3004, D. No. 1945–1948/9–4. Münakalat Vekâleti Demiryolları ve Limanları İşletme Umum
Müdürlüğü tarafından Kızılay Derneği Genel Müdürlüğüne gönderilen 11 Nisan 1946 tarih ve 70755–17 (7932)
sayılı yazı.
158- KGMA. K. No. 3004, D. No. 1945–1948/9–4. Kızılay Derneği Başkanlığına Devlet Demiryolları Genel
Müdürlüğü tarafından gönderilen 25 Mart 1946 tarih ve 5722 sayılı yazı.
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merkezi tarafından Atina’da Kızılhaç Başkanlığına sorulur ve elde
mevcut 9.969.57 lira ile nohut veya fasulye gönderilmesinin uygun
olacağı değerlendirilir.159 Bu faaliyetlerle ilgili olarak Kızılay Genel
Müdürlüğü tarafından alınacak üzüm ve incir için Genel Müdürlüğe
çekilen telgraf, Pamuk Mensucat fabrikasından alınan 5 balya kaput
bezinin ambarda hamaliyesi, alınacak üzüm ve incir hakkında çekilen telgraflar, 20 sandıkta 500 çift ayakkabının Basmahane’den merkeze nakledilmesi, Yunanistan’a gönderilecek bu mallar için Tekel’e
çekilen telgraflar, gümrükte ödenecek çıkış vergileri, yardım eşyası
için muhtelif yerlere giden memurların taksi ücretleri, yükleme ve
boşaltma hamaliyesi gibi çok farklı ödemeler de yapılır.160

2-Adalarda Yaşayan Türklere Yönelik Faaliyetler ve
Yaşanılan Sıkıntılar
1945 yılıyla beraber Yunan adalarından ve özellikle de Rodos
adasından kaçarak Anadolu topraklarına sığınan Türklere yönelik
yardım faaliyetleri de artarak devam etmektedir. Bu yıl içerisinde ilk
etapta mültecilere yardım olarak 30 erkek ceketi, 60 pantolon, 30 kazak, 60 mintan, 20 entari, 20 kadın kazağı, 20 çocuk entarisi, 20 çocuk kazağı, 60 çift erkek çorabı, 20 çift kadın çorabı ve 20 çift çocuk
çorabı Marmaris’e sevk edilir.161 1945 yılı başında Marmaris’e gelen
Türk mülteci grubu 76 kişiden oluşmakta olup Rodos’tan Marmaris
ve Bodrum kıyılarına “çıplak ve yoksul”162 bir halde sığınan bu mülteciler “Durmuş Yalluri, Hanefi Kasaroğlu, Ferit Pamuk, Abdullah
Güzeller, Ali Vahduva, Mustafa İstanbullu, Süleyman Nalıncı, Os159- KGMA. K. No. 3004, D. No. 1945–1948/9–4. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğüne gönderilen 8 Nisan
1946 tarih ve 65490 sayılı yazı.
160- KGMA. K. No. 3004, D. No. 1945–1948/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından hazırlanan
harcamalarla ilgili rapor.
161- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Marmaris İskân Memurluğu tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi
Merkezi Başkanlığına gönderilen 25 Mayıs 1945 tarihli ve 954 (11276) sayılı yazı.
162- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Sağlık ve İçtimai Muavenet Yüksek Bakanlığına Türkiye Kızılay
Cemiyeti tarafından gönderilen 7 Şubat 1945 tarihli ve 9-4 sayılı yazı.
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man Midillili, Osman Yetkil, Bekir Meisli, Dilber Pamuk, Mustafa
Caymaz, Ahmet Diren, Galip Karadenizli, Halil Keleş, Hanife Yıldızman, Veli Veliler, Hasan Altıntaş, Ali Yesurulaki, Kemal Bastiali, Mehmet Keleşoğlu, Halil Memiş, Zehra Barışçıl, Hasan Şeyben,
Mustafa Pabuççu, Ahmet Hacımınli, Recep Abbaslar, Mehmet Kalaycı, Hasan Çalık, Hüseyin Şerepin, Ali Pirinç, Abdurrahman Kaymakçı, Hamdi İnceler, Hikmet Davaslı, Şevket Şamlı, Ayşe Kabali
ve soy ismi belirlenemeyen Semiha, Memiş Kaymak, Saniye Akalın,
Ali Vonya, Ali Fuad Pabuççu, Kemal Bayrı, Cemil Dedeoğlu, Ahmet
Günlü, Hüseyin Gürbüz, Mehmet Parım, Ahmet Denizali, Şükriye
Çeşmeli, Mavili Salakozlu, Ali Bubulaki, Hasan Darahyalı, İsmail
Zürt, Ahmet Karaveli, Hamiye Yumuk, Memnune Küçük, Hüseyin
Sarıoğlu, Hasan Kurtlar, Ahmet Tipin, Yusuf Karayusuf, Emine Sarıoğlu, İzzet Şeh, Hatice Kambırlar, Ömer Ocakçı, Kazım Hilmi,
Recep Mumcu, Hamdi İnceler, Huriye Müezzin, Hüseyin Dakni,
Abdullah Külük, Mehmet Külük, Nuri Saatçi, Mehmet Şarap, Gülsün Gölenyeli, Şaban Çerkeş, Cemil Dedeoğlu’dur.163
İstanköy’de 1972 yılında kapatılan son Türk okulunun öğretmeni Remziye Kulenaki ise adada Yunan, İtalyan ve Alman idaresinin
kendilerine nasıl davrandığı ve savaş döneminde yaşadıklarını ve
Yunan askerinin adaya çıkışını “…Hatırlamaz olur muyum. Ders arasında yemek yiyordum. Dolma yerken bir baktım camdan mavi bayraklı
Yunan askerleri geçiyor sokaktan. Mart ayının başıydı. O zaman anladım ki İtalyan gitmiş, Yunan gelmiş. Almanlar soğuk adamlar. Yunan da
İtalyan da rahattır, sert değildi, ama Almanlar sertti. Yüzleri gülmezdi.
Bir şey yapacak oldular mı, hemen yaparlardı. Buradaki Rumlara eziyet
ettiler. Ama bize dokunmadılar. Biz savaş görmedik burada ama sıkıntı
çok çektik. O zaman karşı kıyıya gidip gelirdi buradakiler. Yiyecek getirirlerdi. Çok zor yıllardı o yıllar.”164 diyerek anlatır. Rodos’tan Mar163- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943–9-4c. Sağlık ve İçtimai Muavenet Yüksek Bakanlığına Türkiye Kızılay
Cemiyeti tarafından gönderilen 7 Şubat 1945 tarihli ve 9–4 sayılı yazı.
164- Bahadır Selim Dilek’ten aktaran Tercüman, 28 Mart 2005.
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maris ve Bodrum sahillerine iltica etmek maksadıyla çeşitli deniz
araçlarından istifade eden ve Türk karasularına kadar gelebilen bazı
araçların ise hava muhalefeti, “bir düşman taarruzu” ve kullanılan
deniz araçlarının yetersizliği nedeniyle battıkları ve bu teknelerdeki Türk mültecilerin perişan bir vaziyette, canlarını kurtarabilmek
amacıyla denize atladıkları ve yarı çıplak vaziyette kıyıya çıktıkları
yönünde de haber alınmaktadır. Aynı durum Marmaris, Fethiye,
Bodrum ve Kuşadası’ndan İngiliz işgalindeki adalara gitmekte olan
teknelerde de yaşanmaktadır ve tekneler batma tehlikesiyle karşı
karşıya kalırken evlerine dönme telaşındaki mülteciler de hayatlarını kaybetmektedirler. Özellikle Ege sahillerine çıplak ve istenmeyen
bir görüntü içerisinde çıkmak zorunda kalan bu insanların sıkıntılı durumlarını ortadan kaldırmak amacıyla da Kızılay tarafından
bölgeye derhal giyecek yardımında bulunulması istenir.165 Aynı
günlerde Rodos adasından Sömbeki adasına kaçarken yakalanan ve
bir tekneyle Datça’ya gönderilen bir Türk mültecinin ilçeye geldiği
gün Sömbeki Belediye Başkanı da Sömbeki adasında yaşayanların
açlıktan telef olduklarını, incir, mandalina, portakal, limon gibi narenciye ile diğer gıda maddelerine ihtiyaç duyulduğunu bildirerek
yardım çağrısında bulunur. Söz konusu Türk mülteciyi Datça’ya getiren teknenin bir gün sonra adaya dönecek olması nedeniyle derhal
yardım seferberliğine girişilir ve ev ev dolaşılmak suretiyle 144 kilo
incir, 15 kilo nohut, 20 kilo mürdümük, 40 kilo kabak toplanarak bir
mektupla adaya gönderilir. 166
İkinci Dünya Savaşı artık yavaş yavaş bitme noktasına gelmektedir; ancak özellikle adalarda yaşayan Türklerin sıkıntıları ise azalacağına daha da büyümektedir. Bu bağlamda Yunan adalarından
kaçarak Ege sahillerine sığınan Türklerin sayısında gözle görülür
165- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti İskân Umum Müdürlüğü
tarafından Kızılay Umum Müdürlüğüne gönderilen 3 Şubat 1945 tarihli ve 98583 (2806) sayılı yazı.
166- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kızılay Datça Şubesi tarafından Kızılay Umumi Merkezi Reisliğine
gönderilen 3Ocak 1945 tarihli ve 60 (1234) sayılı yazı.
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artışlar söz konusudur. Özellikle Rodos ve İstanköy’den Bodrum ve
Marmaris sahillerine çıkan söz konusu Türklerin büyük bir kısmı
Fethiye’ye gönderilirler ve burada geçici iskâna tabii tutulurlar. Bu
kişilerle ilgili asıl amaç ise savaşın tamamen bitmesiyle beraber adada hayatın normalleşmesi ve bu insanların da yaşadıkları adalara geri
gönderilmesi yönündedir. Fethiye’de iskâna tabii tutulan mülteciler
devlete ait kurum ve kuruluşların imkânlarından istifade edilmek
suretiyle yerleştirilirken imkânların yetersiz olduğu ortamlarda ise
vatandaşların evlerinin pansiyon olarak kullanılması ve evlerinde
oda kiralayan vatandaşlara devlet tarafından belli bir kira verilmesi
yoluna gidilir. Özellikle Fethiye’ye getirilen Türk mültecilerin sayısında ortaya çıkan artış nedeniyle farklı çözüm yolları üzerinde
de durulur ve havaların yazın çok sıcak olduğu ve Fethiyelilerin de
yaz döneminde yaylalara göç ettiği göz önüne alınarak gelen mültecilerin 50–75 hanesinin “kışla sırtındaki” yaylada ve çadırlarda
barındırılmaları da gündeme gelir ve bunlar için Kızılay’dan 50–75
civarında çadır talep edilir.167
Türkiye tarafından Yunanistan’a ve işgal altındaki adalara yapılan insani yardım faaliyetleri aralıksız devam etmekle beraber özellikle adalarda yaşamakta olan Türklerle ilgili pek de hoş olmayan
haberler gelmeğe devam etmektedir;168
“1-DUYUM
A- 26 Haziran 1945 gün ve Emniyet Ş. I. 2446 sayılı yazımızın 1.
bölümünün Ç fıkrasında bildirilen teşkillerden izci ve faşist teşkilatını
andırır cemiyet mavi gömleklilerdir. Bu teşkile mensup bulunanlar yurdumuza göç eden Türk mültecilerine ait ev ve dükkânların geceleyin
167- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti İskân Umum Müdürlüğü
tarafından Kızılay Umum Müdürlüğüne gönderilen 28 Nisan 1945 tarihli ve 102362 (8887) sayılı yazı.
168- KGMA. K. No. 2885, D. No. 1944–1949/9–4. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı İskân Umum Müdürlüğü
tarafından İskân Müdürü ve Muğla Valisi Ethem imzasıyla Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen
13 Temmuz 1945 tarihli ve 106148 (14090) sayılı yazı.
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kapı ve pencerelerini çalmakta ve az yıkılmış vaziyette olan binaları
yıkmağa koyulmuşlardır. Cemiyetin başında Rodos Belediye Reisi Gazoli bulunmakta ve bombardıman neticesi az masrafla tamiri mümkün
olan binaları maili inhidam raporu vererek mavi gömleklilerin yıkıcı ve
tahrip edici faaliyetlerini raporlarla desteklemektedir. Bu kalkışmanın
Türk mahallelerinde çoğaldığına göre Rumların bütün emelleri Türk
mültecilerinin Rodos’a dönmelerine mani olmak ve dönmüş olanların
da kaçmalarını temin etmektir.
B- Adada Türkler arasında vukua gelmekte olan hastalık ve doğum
hadiselerinde Rum doktor ve ebeleri bu yurttaşlarımız tarafından çağrılmalarında bunlar muhtelif bahane ve vesilelerle gönderilmemekte ve
ırkdaşlarımız bizzarur İngiliz işgal komutanlığına müracaatla komutanlıktan askeri doktor göndermelerini bu hal karşısında Türk cemaati
hayati olan doktor ve ebe ihtiyaçlarının hükümetimizce temini bakımından Marmaris kaymakamlığına müracaatta bulunmuşlardır.
C- Rodos’ta Türk bayrağı bulunmadığından Türk uyruklar resmi
günlerinde matbu hükümet bayrağı ile birlikte çekmek üzere münasip
miktarda Türk bayrağı gönderilmesini istemektedirler.
Ç- Adada yiyecek maddeleri barış zamanındakine yaklaşmış durumdadır.
D- İngiliz komutanlığı adanın işgalini müteakip hiçbir şeyin dışarı
çıkarılmamasını emretmiş iken geçenlerde Anna motoru kaptanı Marmaris sahillerimize 10 adet kamyon vasıta lastikleriyle birlikte adaya
dönüşünde bu muhalif hareketinden dolayı İngiliz işgal komutanlığınca
1 yıl süreyle hapis cezasına çarptırılmıştır
E- 24 Mayıs 1945 gün ve Em. Ş.I.2001 sayılı şifremizle Bakanlıklarına arz edildiği üzere ilimiz bölgesinde barındırılan Rodos mültecilerinin gitmeleri kendi arzularına bırakılmayarak gönderilmesi suretiyle
oradaki emlak ve arazilerine bir an evvel sahip olmaları kanaat ve mütalaasındayım. Bununla beraber 20 Haziran 1945 gün ve Em. Ş.I.2399
sayılı yazımızla da bildirildiği üzere Türk cemaatinin sağlık ve kültür
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işleriyle kâfi doktor, ebe, eczacı ve İngilizce lisanına vakıf tercüman ve
Türk bayrağı gönderilmesi hususlarını emir ve tensiplerine arz ederim.”
Söz konusu bu yazıda belirtilen rapor ise Rodos adasıyla Fethiye
arasında seferler yapmakta olan Ümit isimli Türk teknesinin kaptanı Sail Ahmet ve İbrahim Civelek tarafından Rodos ile ilgili olarak
edinilen bilgiyi kapsamaktadır;169
“A- Averof gemisiyle Rodos’un Mandiraki limanından karaya çıkan
Yunan Kral Naibi Damaskinos’un beraberinde getirdiği büyük bir Yunan bayrağı limanda yapılan bir abideyle asılmak istenilmiş ise de İngiliz işgal komutanlığınca çekilmesine müsaade edilmediğini,
B- Kral Naibi Damaskinos ada Rumlarına nakdi yardımlarda bulunmakla beraber Averof gemisiyle getirilen gıda maddeleri tevziatında
bulunduğunu,
C- Adadaki Fransız uyrukluların bir yıllık yeyim ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir Fransız hücumbotu tarafından getirilen gıda maddelerinin dağıtılmış olduğunu,
Ç- Ada Rumları ev, mağaza ve bütün nakil vasıtalarına Yunan bayrağı asmakla beraber evlerinin duvar ve kapılarına yağlı boya ile Yunan
armaları yapmakta olduklarını,
D- Naip Damaskinos’un adaya gelişine rastlayan günden üç gün
evvel ada Rum palikaryaları tarafından hazırlanarak beyannamelerle
yayınlanan bir tebliğde İtalyanların dışarıda serbestçe dolaşmalarının
menedildiğini,
E- Rum palikaryaları, Rodos Müftüsü Şeyh Süleyman ve ileri gelen
Türk cemaatinin evlerine giderek ev ve mağazalarına Yunan bayrağı
asmaları yolunda yapmış oldukları tekliflerin Türkler tarafından reddedilmiş olduğunu,
169- KGMA. K. No. 2885, D. No. 1944–1949/9–4. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı İskân Umum Müdürlüğü
tarafından İskân Müdürü ve Muğla Valisi Ethem imzasıyla Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen
13 Temmuz 1945 tarihli ve 106148 (14090) sayılı yazı.
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F- Rodos Belediye Başkanlığı ile bir, ikinci azaları ve muavinleri
Rodos’un ileri gelen Rumlarından ve Türklerden de Giritli Hüseyin, Ali
Haydar, Giritli Cevat adlı üç üye alınmak suretiyle seçim yapılmış ve
faaliyete geçen belediye toplantılarında bir İngiliz binbaşısının iştirak
etmekte olduğunu,
G- Rodos’ta belediye seçiminin sona ermiş olması hasebiyle bir İngiliz binbaşısı 600 yıllık Türk ve İtalyan hâkimiyeti bugünden itibaren
sona erdiğini ve şimdi adada İngiliz tarihinin başladığı yolunda bir sövmede bulunduğunu,
Ğ- Kral Naibi Damaskinos’un Rodos’a gelişine rastlayan günden itibaren adada 600 yıllık Türk ve İtalyan hâkimiyetinin kalkmış olduğunu
ve bugünden itibaren Yunan tarihi safahatının açıldığı yolunda bir konu
yaptığını,
H- Rodos’ta bulunan 3700 İtalyan sivil halkı adaların Türkiye hükümetine verilmesine taraftar olup Rodos ve diğer adaların Yunanistan’a
katılması halinde cümlesinin anavatan topraklarına gideceklerine dair
konuşma yaptıklarını ve adaların Türkiye’ye ilhak edildiği takdirde
adanın yüksek bir tepesine asılmak üzere ipekten mamul büyük bir bayrak hazırlayarak evlerinde saklı bulundurdukları,
2- RODOS’TAKİ TÜRK CEMAATİNİN DİLEKLERİ:
A- Rodos’taki Türk cemaati arasında İngilizce lisanına vakıf Türk
bulunmadığından yerli Rumlara tercümanlık yaptırılmak suretiyle isteklerinin mahalli İngiliz işgal komutanlığına yanlış, noksan ve katkılı
tercüme edilmesinden korkarak İngilizce bilen birkaç kişinin adaya gönderilmesini,
B- Rodos’taki Rum cemaatine ait doktor, ebe, eczacı, dispanser, gazete idarehaneleri olup Türk cemaatinin bu gibi ihtiyaçlarını karşılayacak fen adamlarının bulunmaması dolayısıyla müşkül bir durumda
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bulunduklarından bu zorluklarını karşılamak üzere biran evvel kabile,
doktor, eczacı, tercüman, öğretici ve bazı münevver şahısların biran evvel adaya yollanmalarına dair isteklerde bulunduklarını,
C- Rodos medrese ve kütüphanelerinde mevcut ve Arap harfleriyle
yazılı kitapların ada gençleri tarafından okunmasına teminen Türkçe
yazılı kitapların yollanmasını,
Ç- Rodos’ta Türk idadisi olarak kullanılan bina Rum palikaryaları
tarafından alınarak Rum kulübü yapılmak istenmiş ise de Müftü Şeyh
Süleyman’ın İngiliz komutanlığına vaki müracaatı üzerine geri alındığını ve bu gibi milli eğitim binalarına Yunanların el koymalarının önlenmesi ve aynı zamanda ada Türklerine Türk gençliğinin aşlanmasının
teminin bir miktar öğrencinin adaya gönderilmesi yolunda ricada bulunduklarını,
D- Açlık ve sefalet yüzünden ilimiz sahillerine muhtelif tarihlerde
sığınan Türklerin geride bırakmış oldukları menkul ve gayrimenkulleri yeni belediye başkanının emriyle, diğer adalardan Rodos’a getirilen
Rum cemaatine dağıtılmakta olduğunu gören Müftü Şeyh Süleyman ve
diğer Türk cemaati bu işin önlenmesi için İngiliz işgal komutanlığına
başvurduklarını,
E- Rodos’un İngilizler tarafından işgalini müteakip gümrükler komiserliğine atanan Kıbrıslı Mustafa ada Türklerini bu sahada yetiştirmek
üzere konuşmalarda bulunduğunu ve Türklerin bir arada topluluklarına temin için bir kulüp açmak teşebbüsünde bulunduğunu ve Türkleri
daima himaye bakımından Türk cemaatinin ileri gelenleriyle de her gün
için görüşmeler yaptığını,
F- Türk muhupbi bulunan Rodos Rum zenginleri adanın Türkiye’ye
katılması için hükümetimiz lehinde propagandalarda bulunmakla beraber Türkler lehinde de rey verdireceklerine dair vesaitlerde bulunduklarını,
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G- Kral Naibi Damaskinos, Haziran ayının 24 veya 26. günlerinde
adaya gelmesinin beklendiğini ve naibin ikametgâhına tahsis edilen Salakoz mevkiindeki otelin tefriş ve boyanma işlerine hızla devam edildiğini,
Ğ- İlimize bağlı ilçelerde barındırılan ve kendi arzu ve istekleriyle
adaya dönüş yapan Türk mültecileri adaya muvasalatlarında İngilizler tarafından iyi bir surette karşılanmakla beraber evlerine kadar otomobillerle sevk edilmişler ve bombardımanlar yüzünden evleri yıkılan
soydaşlarımız da medreselere yerleştirilerek istirahatları temin edilmiş
ve her mültecinin 15 günlük yeyim maddelerinin dağıtılmış olduğunu,
K- Adanın yeyim maddelerini temin etmek üzere İngilizler tarafından üç vapurun tahsis edilmiş olduğunu,
L- Fotoğraflı ve muntazam belgeleri taşıyan bir Türk vatandaşının
adaya gelmekte serbest bulunduklarına dair İngiliz işgal komutanlığınca yayımlarda bulunduklarını ve adaya giden soydaşlarımızın oturma
sürelerinin de uzatılmakta bulunduğunu,
M- Yurda sığınan Türk mültecilerinin Rodos’a dönmelerini temin için
Rodos Türk cemaati tarafından İngiliz motorlarının hazırlatıldığını,
NETİCE:
Adadaki Türk cemaatinin sağlık işlerine ait ihtiyaçlarının tertip ve
düzenlenmesi için kâfi doktor, kabile, eczacı ve Türk kültürünün ada
gençlerine aşılanmasını teminen Türkçe kitaplarla bunları Türk kültüründe yetiştirmek üzere bir miktar öğretici ve İngiliz işgal komutanlığı
ile yapmış oldukları konularda bütün dertlerini açıkça anlatabilmeleri için İngilizce lisanına vakıf tercüman ve bazı münevver gençlerimizin adaya gönderilmesi hususunda dileklerde bulunduklarının ve
Fethiye’den Rodos’a dönüş yapan Türk mültecilerinin Fethiye kaymakamına göndermiş oldukları Rumca yazılı gazete bitişik olarak yüksek
bakanlığınıza sunulmuştur…”
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Aynı şekilde Rodos’ta yaşayan Türkler adına Hüseyin Karahafız,
H. Manav, Havva Türkeköle, M. İzmirli, Ömer Bektaş, Bekir Faralyalı, Nihat Kapaklı, Hüsnü Baklavacı ve Yusuf Çanga imzasıyla
Fethiye’den dönemin Kızılay Cemiyeti Başkanı Ali Rana Tarhan’a
gönderilen yazıda da çekilen sıkıntılar aktarılır ve yardım talep
edilir;170
“Rodos’ta kalan 3150 ve açlık yüzünden Türkiye’ye sığınıp halen Antalya, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris, Bodrum, Milas, İzmir, İstanbul ve
sair yerlere muvakkaten yerleşmiş olan 3.000 küsur Türk’ün dilek ve
maruzatıdır.
1- Kan ve ateş içerisinde açlık tehlikesinden çaresiz kalarak sevgili
vatanımıza sığındık. Ümit ettiğimiz gibi hükümetimizden her yönde sıcak bir şefkat, yakın bir ilgi gördük. Altı aylık bir misafirlikten sonra bu
kere isteyenlerin Rodos’a dönebileceği tebliğ buyruldu. Geri dönmemizin
gerek şahsi menfaatlerimiz gerekse memleket davası bakımından faideli
ve lüzumlu olacağını düşünüyoruz. Bu gaye ile hepimiz adamıza dönmeye hazırlanıyoruz, kalplerimiz ümit ve heyecanla doludur. Adamız
vatanın ayrılmaz bir parçasıdır. Bunun bağrında yükselmekte olan muazzam Türk abideleri türbelerinde yatmakta olan Türk uluları, paha
biçilemeyen tarihi hatıralar, adada yaşamakta olan Türk gelenekleri,
Türkiye’de yaşayan ve daima her sahada vatana faydalı olan Rodos çocukları canlı birer şahididir.
Hükümetimizin bizi öksüz bırakmayacağını, şimdiye kadar olduğu
gibi şimdiden sonra da, hatta daha açık olarak bize şefkatli elini uzatmakta devam edeceğini, maddi ve manevi ihtiyaçlarımızı nazarı dikkate
alarak himaye ve yardımını bizlerden esirgemeyeceğine kuvvetle kaniiz.
2- Adalarda bugün için müstakar bir duruma teessüs etmemiş olduğu halde Türk olmayan unsurlardan bile aydın ve tecrübe görmüş kimselerden binlercesi bizlere her vesile ile Türkleri, Türk idaresini özledik170- KGMA. K. No. 2885, D. No. 1944–1949/9–4. Rodos Türkleri adına Fethiye’den Kızılay Genel Başkanı Ali
Rana Tarhan’a gönderilen yazı.
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lerini, beklediklerini söylemektedirler. İtalyan idaresi ve son harp yılları
Anadolusuz adaların yaşayamayacağı kanaatini herkese anlatmıştır.
3- Rodos işgal makamları Türk mekteplerini iade etmişlerdir. Tahsil
çağında 1.000’e yakın çocuğumuz vardır. Şimdilik ilk ve ortaokul açmak
istiyoruz. Bize okul levazımı ile öğretmen gönderilmesini rica ederiz.
4- Sıhhat ekibi (doktor, eczacı, ebe, hemşire ve hastabakıcı) gönderilmesi birinci planda olan ihtiyaçlarımızdandır.
5- Rodos’a gönderilecek öğretmen, doktor ve başka elemanlar
Türkiye’de bulunan Rodoslulardan temin edilebilir. Bu suretle bu gibilerin iaşe ve ibateleri kolaylaşacağı gibi en küçük tahrik sebebi dahi teşkil
etmeyecektir.
6- Rodos’ta Yunan Kızılhaç faaliyeti büyüktür. Ancak bunlar yalnız
Rumlarla meşgul olmakta, Türklere ‘Siz de Kızılay’dan yardım isteyiniz.’ denmektedir. Binaenaleyh, biz de Kızılay’ın yardım ve alakasını
rica etmekteyiz.
7- Rodos’ta gıda maddesi henüz bol değildir. Yunanların gönderdiği
gıda maddeleri ve para yardımından Türkler hemen hemen hiç istifade
etmemektedir. Binaenaleyh, ilk tedbir olarak Rodos’a dönecek mültecilerin beraberlerinde bir miktar yiyecek maddesi götürmelerine müsaade
edilmesini dileriz.
8- Konsoloslarımızın irşat, ikaz, hatta teşvikleriyle Lozan muahedesinin tatbiki esnasında mühim bir kısmımız hakkı hıyarını İtalya lehine kullandı. Bir kısmımız da Anadolu’daki ilgileri dolayısıyla Türkiye
lehine kullandılar. Bunların Rodos’la olan ilgileri bakîdir. Bunlardan
maada Lozan’ın tatbikinden evvel Türkiye’ye geçmiş olan binlerce Rodoslu vardır. Bunların da ada ile ilgisi halen bakîdir. Bu gibilerin menkul
ve gayrimenkulleri çalınmak, tahrip edilmek, tecavüze uğramaktadır.
Adada müstakar mülki bir idarenin teessüsüne değin Türkiye’de bulunan ve adayla maddi ilgisi olan Türk ve İtalyan tebaalı Rodoslulardan
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itimada şayan olanlarının kolaylıkla gidip gelmeleri için bir formül bulunmasının ve harç ve rüsumdan mümkün mertebe muaf tutulmasının
temini rica olunur.
Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti! Yaşasın Millî Şef İnönü! Yaşasın Türk
Rodos”
Rodos adasında yaşayan Türkler içinde bulundukları sıkıntılı süreci gözler önüne serebilmek amacıyla daha sonra da Kızılay’a
müracaatta bulunmaya devam ederler ve dertlerini aktarırlar;171
“Otuz üç seneden beri anavatan ile manevi rabıtalarını muhafaza
eden Rodos Türkleri bunu her vesile ile izhar etmişler, anavatanın sevinç
ve saadetini kendileri için mesudiyet, felaket ve nikbetlerini de kendilerine tasa ve keder addetmişlerdir. Balkan ve İstiklal Harpleri esnasında bu
rabıtanın feyli tezahüratı olmak üzere Kızılay için iane cem eden Rodos
Türkleri Anadolu zelzeleleri esnasında dahi felaketzede kani muavenet
için konsoloshaneye koşmuşlar ve son konsolos Selahattin Ülkümen zamanında ikinci defa olarak zelzele felaketzede kani için burada toplanan iane miktarının 300.000 lirete kadar çıkmasına gayret etmişlerdir.
Harbin sonu olduğundan Rodoslular için en felaketli bir açlık devresi
olan geçen kış ise millettaşımız fukarasına tevzi edilmek üzere 40.000
liret iane tahsil ve fukaraya tevzii edildiği gibi Kızılhaç’ın memlekete
getirip parasız olarak ahaliye dağıttığı erzakın Rodos’ta nakliye, tevziiye ve saire masraflarına karşılık burada Rumlar ve İtalyanlar tarafından iane toplanmakla Rodos’ta kalan 2.700 Türk dahi 120.000 liret
toplayıp Kızılhaç murahhaslarına teslim etmişlerdir. Harbin hitamı
Rodos’un İngilizler tarafından işgalini mucip olmuş ve bundan bir ay
sonra da mültecilerin avdeti başlamıştır.
Bugüne kadar 1.300 mülteci avdet etmiş, 1.500 kişinin de avdet etmek üzere olduğu beklenmektedir. Avdet edenler ile beraber Rodos’un
171- KGMA. K. No. 2885, D. No. 1944–1949/9–4. Rodos halkı adına Kızılay Cemiyeti Riyaseti Muhteremesine
gönderilen 19 Temmuz 1945 tarihli ve 15106 sayılı yazı.
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Türk nüfusu 4.000’e balik olmuş ise de Türklere ait emlakin ekserisi ya
harpten veyahut hırsızlıktan harap olmuş, hayvan, eşya ve mahsulleri ya
Almanlar tarafından müsadere edilmiş veyahut çalınmıştır. Memlekette
memuriyet Rumlara münhasır gibi, iktisadiyata ise Rum ve İtalyanlar
hâkimdir. Türklerden küçük sanat erbabı bir cüzi galil masarifi ruzu
meresini çıkarabiliyor ise de harp ve işsizlik yüzünden fakir çoğalmış ve
mültecilerden avdet edenlerin hemen umumu muhtacı muavenet bir halde bulunmuştur. Memleket ahalisinden tekrar iane toplamak suretiyle
bu fakirlere ve muhtacı muavenet olanlara yardım hem pek müşkül hem
de pek cüzi ve gayri kâfi olacaktır. Evvelki hükümetler fukaraya az çok
yardım ederlerdi.
İngilizler belediyede buradaki milletlerin din reislerinden müteşekkil
komisyona bu vazifeyi verdiler. Bu komisyonda reis Despot, Müftü ve
Katolik başpapaz azadır. Asıl faaliyet ibraz edecek ikinci komisyonda
İngiliz askeri doktoru reistir. Despotun vekili olduğu gibi Müftüyü de
Kutsizade Hüseyin Bey temsil eder. Bu komisyonda fukaraya muavenet
için esas sermaye olarak Damaskinos’un bıraktığı rivayet edilen 17.000
Sterlinden bahsedildi. Fakat Rumlar bu paranın Rum fukarasına verilmek şartıyla bırakıldığını söylemeleri üzerine İtalyan aza bu paradan
İtalyan fukarası için bir şey istemediklerini komisyona bir mektup ile
bildirmiş. Biz böyle bir mektup vermedik, para da istemedik, vermediler de. Her milletin kendi fukarasına bakmak mecburiyetini ima ettiler.
Rum mültecilere para veriyorlar ve mesken gösteriyorlar.
Bizim mültecilere burada gösterilen muavenet yalnız F.A.U. müessesesinin otomobilleriyle evlerine sevkleridir. Buna da teşekkür olunur çünkü en küçük bir aile en yakın bir mahalle gümrükten eşyasını 500 liretten
aşağı naklettiremez. Fakat bu gayri kâfidir. 5 sene burada harbin bütün
mezahimine katlanmak için her şeyini feda eden ve gayet cüzi bir şey ile
anavatana iltica eden Rodoslular 6 veya 8 aydır orada hükümetimizin
nakdi muavenetiyle yaşamışlar ve kısmi azami fakir olan işbu mülteciler
Rodos’a avdetlerinde kendilerini her türlü maddi muavenetten mahrum
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(evlerine sevkleri müstesna) ve Rum mültecilere ise her türlü muavenet
edildiğini gördüklerinden pek müteessir oluyorlar. Hemen kısmi azami
bir kolayını bulsa avdet edecektir. Mamafih iş kabiliyetinde olanlara iş
bulmaya gayret ediliyor. Bu hususta İngilizler de bir dereceye kadar muavenet ediyorlar fakat iş kabiliyetinde olmayanlar, birçok hasta, ihtiyar,
çocuk ve saire vardır ki esasen burada kalan Türkler meyanında dahi bu
gibiler bulunduğundan bunların umumunun ıstırap ve şikâyeti her gün
ziyadeleşmekte, esaslı bir şekilde muavenetlerine erişilmez ise maalesef
akıbetlerinden endişe edilmektedir.
Anın için muhterem müessesemizden rica ve istirhamımız Rodos Türklerinden muhtacı muavenet olanlara yardımlarımızı derig etmemenizdir.”
Yaşanılan huzursuzluklar ve sıkıntılar daha sonraki dönemde de
aynı şekilde devam edecektir;172
“1-DUYUM
A- Rodos’ta 12 yaşlarında bir Türk çocuğu defter kapları üzerindeki
bayrak arasında bulunan ebedi şefimiz Atatürk’ün fotoğrafını oturmakta oldukları evlerinin dış kapısına asmak istediğini gören bir Rum polisi
tarafından resim elinden alınmak istenmiş ve çocuk korkusundan ev içerisine kaçarak gizlenmek istemişse de çocuğun peşinden eve giren Rum
polisi tarafından resim alınarak yırtılmıştır. Rodos’taki Türk heyetinin
mahalli İngiliz komutanlığına vaki müracaat ve şikâyetleri üzerine bu
hakaret keyfiyetinden dolayı polis İngilizler tarafından tevkif edilmiştir.
B- Türk gençleri Marmaris ilçesinden Rodos’a götürdükleri halkevleri talimatnamesini esas tutarak aralarında hazırlamış oldukları bir
nizamnameye dayanarak adada bir halkevi açmaları hususunda İngiliz
komutanlığına müracaatta bulunacaklarını,
172- KGMA. K. No. 2885, D. No. 1944–1949/9–4. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı İskân Umum Müdürlüğü
tarafından Muğla Valisi İbrahim Ethem Ak imzasıyla Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen 10
Ağustos 1945 tarihli ve 107507 (16264) sayılı yazı.
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C- Adalarda normal hayatın avdetine ve gerekli tedbirlerin alınmasına binaen mültecilerin avdet edebilecekleri ve bu hususta deniz aracı
gönderileceğini hükümetimize karşı vaatlerde bulunan İngilizler bu sözleri hilafına olarak adada fakirlere yapmakta oldukları iaşe yardımlarını da kesmişlerdir. 180 frank mukabilinde verdikleri 5.5 kilo un, bir
kutu peynir, bir kutu ete ait işlemleri Rum polisleri sürüncemede bırakmakta ve 12 günde güçlükle neticelendirmek suretiyle bazı ailelerin aç
kalmalarını intaç etmektedir.
Ç- Çalıştırılacak vaziyette olan veya kazançları iaşelerine kâfi gelmeyenler mahalli komutanlığa müracaatlarında Türk heyetine başvurmaları lüzumu yolunda cevap verilmiş ve başvuranların ellerinde mevcut para olmadığından bu gibiler müşkül bir duruma düşmektedirler.
Binaenaleyh Türk cemaatinin düşkün kısımlarına Kızılay kurulunca
gönderilecek bir memurla fakir tabakaya yardımda bulunulması hususunda rica ve müracaatları devam etmektedir.
D- Sahillerimizden adalara dönmekte olan mültecilerin ve evleri bombardıman neticesi ve kısmen de yerli Rumlar tarafından tahrip
edilmesi yüzünden adaya dönüş yapan Türk ailelerinin bir kısmı Türk
mekteplerine yerleştirilmek suretiyle iskânlarının teminine çalışılmakta
olduğu haber alınmıştır.
E- Fakir durumda bulunan ırkdaşlarımıza Kızılay kurulunca gerekli yardımların yapılması hususunu tensiplerine arz ederim.”
Aynı dönem içerisinde Marmaris kaymakamlığına müracaat
ederek Rodos’taki evlerinin yerli Rumlar tarafından işgal edildiğini
ve henüz tahliye edilmediğini bildiren Şevket Şamlı, Dirmilci Halil, Küçük Hana ve Ahmed Müftü isimli Türkler Kızılay tarafından
kendilerine yardım yapılmasını da talep ederler;173
173- KGMA. K. No. 2885, D. No. 1944–1949/9–4. Muğla Valisi İbrahim Ethem Akıncı imzasıyla yayımlanan
3167 sayılı yazı sureti ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı İskân Umum Müdürlüğü tarafından yazılan 17 Eylül
1945 tarihli ve 108733 (18631) sayılı yazı.
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“Türkiye’deki bilumum mülteciler ve Türkiye’den Rodos adasına TC
hükümetimiz biz mültecileri Rodos adasına sevk ederek ve Türkiye mültecileri için vadolunan Rodos adasında gerek cemiyetten ve gerek İngiltere hükümetinin İngiltere hükümeti Türk cemiyetine emredip iaşelerini
ve bedelini vermek emir verilmişti. Bunlar kendi taraflarını yazıyorlar
ve hakiki muhtaç fakirleri yazmıyorlar.
Şimdi cemiyette gerek Türk tebaalı ve gerek İtalyan tebaası olan kişilerin işlerini görmeyip onları kovalıyorlar. Bilhassa kendileri her gün
meyhane köşelerinde içki içiyorlar, zavallı fakir mülteciler aylardan beri
Türk sancağının dalgalanan gölgesinde ve Türk toprağında cumhuriyet
hükümetimizin yardımıyla yaşıyorduk. Bilhassa bizleri Rodos’a gönderdiniz, biz Rodos cemiyetinden bir yardım bekliyorduk. Bizler bir müddet
Türkiye’de bulunduğumuz müddetçe Rodos’taki bulunan mallarımız
ve eşyalarımız Rumlar tarafından işgal etmişler. Şimdi bir kimse malına
sahip olamıyor ve Türk milletine cemiyetten bir yardım yapmıyorlar.
Halimizi kimseye arz edemiyoruz. Rica ederim bizleri düşünerek ve
merhamet ederek bizleri bu felaketten kurtarmanızı rica ederiz çünkü
Rodos mültecileri ve Rodos ahalisi beysiz arı gibi gidip geleceği yeri şaşırdılar ve ıstırap içinde yaşıyoruz. Rica ederiz bu cemiyetimizi uyandırmak için sizden muntazam 5–10 öğretmen arzu ediyoruz bu cemiyete
dâhil olarak fakir fukaraya bir yardımın olmasına. Cemiyetinizde fakirlere yardım etmeyen şunlardır: Sururi Ali Haydar Kavuncu, Osman
ve Rauf.
Cemiyet için şikâyet bilumum değildi. Yalnız yukarıda şu isimleri yazılılardan size karşı bir kusur yazdıksa da affediniz çünkü Türkiye’den
ayrıldığımız için müteessiriz. Bu mektup Rodos halkı tarafından yazılmıştır.”
Rodos adasında yaşanılan sıkıntıların bir başka hali de
İstanköy’den kaçarak Türkiye’ye sığınan ve Nazilli’de ikamet ettirilen Türklerle ilgili olarak yaşanır. İstanköylü Türkler olarak Bodrum
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kaymakamlığına gönderilen ve 7 İstanköylü Türk tarafından imzalanmış bir yazıda söz konusu bu kimseler “Biz 320 nüfus mülteci hükümeti cumhuriyemizin emri üzerine Nazilli Basma Fabrikası’ndan
çıkış yaptırıldık ve İstanköy’e geri gönderildik. Hükümetimizin yüksek yardımlarıyla fabrikada hayatımızı temin etmiş iken İstanköy’e
dönüşümüzle adada devam etmekte olan umumi işsizlik yüzünden
derhal büyük zorluk ve sıkıntı içinde kaldık. Bu halin devam edeceğini görmekte ve işitmekte olduğumuz için işler açılıncaya kadar aç
ve sefil kalmamak için hükümetimizden nakdi muavenet yapılmasını milli hayat ve şerefimiz namına saygılarımızla dileriz.”174 denilir.
Öte yandan 1946 yılı içerisinde Rodos’tan kaçarak Marmaris sahillerine çıkan Yusuf Kayiminalı isimli bir Türk mülteci Rodos’ta yaşamakta olduğunu, savaş döneminde adadan kaçarak Fethiye’de barındırıldığını belirtir ve “adaların müttefiklerimiz tarafından zaptı”
üzerine Rodos’a dönüş yaptığını ifade eder.175 Ancak adada şartların
son derece kötü ve elverişsiz olması nedeniyle aç ve sefil kaldığından 25 Mart 1946 tarihinde Marmaris sahillerine çıkmak zorunda
kaldığını belirtir ve adada halen açlık hüküm sürdüğünü, bu nedenle adada yaşayan Türklerin de Anadolu topraklarına iltica etmeğe
başlayacaklarını öne sürer. Konuyla ilgili olarak tedbir alma gayretine giren Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ise Rodos’ta yaşanılan
açlık tehlikesi karşısında burada yaşayan Türklerin sahip oldukları
bütün varlıklarını da bırakmak suretiyle Türkiye’ye iltica edecekleri
yönünde değişik kaynaklardan bilgi alınmakta olduğunu belirterek
Alman işgal güçlerinin bu adaları işgal etmeleri ve adalarda yaşanılan açlık neticesinde buralarda yaşayan Türklerin yüzde doksanlık
bir kısmının Türkiye’ye iltica ettiklerini ve İngilizlerin adaları ele
geçirmelerinin ardından geriye dönüşlerin başladığını belirtir.
174- KGMA. K. No. 2885, D. No. 1944–1949/9–4. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti İskân Umum Müdürlüğü
tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen 17 Eylül 1945 tarihli ve 108714 (18614) sayılı
yazı.
175- KGMA. K. No. 2885, D. No. 1944–1949/9–4. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti İskân Umum Müdürlüğü
tarafından Muğla Valisi Ethem Akıncı imzasıyla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilen 30 Mart 1946
tarihli ve 533 sayılı yazı.
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Bakanlık tarafından kabul edilen bir başka gerçek ise “…Esasen
bugünkü şartlar dâhilinde bu adalardaki Türklerin bulundukları yerlerde kalacaklarını ve eski hayatlarını idame ettireceklerini Bakanlığımız pek zayıf ihtimalle kabul etmektedir…” ifadesinde olduğu
üzere Türklerin adalardan tekrar iltica edecekleri yönündedir.176 Bakanlık tarafından belirtilen bir başka husus ise Yunan hükümetinin
ve Kızılhaç teşkilatının bu adalarda yaşanılan bütün yoksuzluğa rağmen sadece Rumlara yardımda bulunmalarıdır.177 Adalarda yaşayan
Türklerin sıkıntı içinde olup olmadıkları ve şartların ne olduğu konusunda ilk etapta Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçesi kaymakamlıkları vasıtasıyla geniş çaplı bir tahkikat yaptırılır ve ortaya çıkan
durum bir rapor haline getirilerek alınacak tedbirler kararlaştırılır;178
“1- Marmaris kaymakamlığınca yaptırılan tahkikatta adaların İngilizler tarafından işgalinden sonra Rodos’a dönen yurttaşlarımız geçim
ve vasıtaları olan tarla ve bahçelerinin, dükkân ve evlerinin harap olmuş, harbin bitmesi dolayısıyla iş kalmamış, amelelik ve işçilik tamamen Rumlara inhisar ettirilmiş vaziyettedir. Hemen umumiyetle yaşayabilmeleri için İngilizlerin yardımına başvurmaktadırlar.
2- İngilizler fakir Rum halkı için yaptıkları yardımdan Türklerin de
istifadesini temin etmek için aralarında muhtaç olanlarının ayrılması
için İslam cemaati reisliğine tahkikat emri vermişlerdir. Bu emri alan
cemaat reisi müftü biraz geniş tutarak komutanlığa bir liste vermiştir.
Sonradan gelenler de bu listelere ilave edilmiştir.
3- Evvelce Kırmızı Salip tarafından üzerine alınan yardım işi sonradan milletlerarası yardım teşkilatı olan UNRA tarafından yapılmıştır.
Başlangıçta UNRA fakirlerin beher nüfusuna ayda 500 liret yardım
yapmış, sonra bu yardımı 400’e, bugün de 350 lirete indirmiştir.
176- KGMA. K. No. 2885, D. No. 1944–1949/9–4. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı İskân Umum Müdürlüğü
tarafından Başbakanlık Yüksek Katına gönderilen 18 Nisan 1946 tarihli ve 3657/11 sayılı yazı.
177- A. g. a
178- KGMA. K. No. 2885, D. No. 1944–1949/9–4. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı İskân Umum Müdürlüğü
tarafından Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilen 15 Ocak 1947 tarihli ve 364 sayılı yazı sureti.
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4- Nüfus başına verilen 400–350 liret ile 100 gram soya yağı, 50
gram domuz yağı, 350 gram un, 100 gram tuz, 150 gram sabun, 250
gram fasulye veya bezelye veya nohut, 150 gram şekeri aylık olarak alıyorlardır.
5- UNRA sonradan nüfus başına verilen istihkakları yarıya indirmek isteyince bu miktar aileleri zor geçindireceği için İslam cemiyeti istihkakın azalmasını muvafık bulmayarak yardım görenleri incelemeğe
tabii tutmuş ve 200’e yakın aileyi yardım listesinden çıkarmıştır. Listeden çıkarılanlar feryada başlamışlar ve şikâyetlerini büyüklerimize
kadar duyurmuşlardır. Bugünkü vaziyet şikâyetçilerin haklı olduklarını
göstermektedir.
6- İngilizlerin adadan çekileceği anlaşılınca UNRA’nın da çekileceği
tabii bulunduğundan 5.000 Türk’ten aşağı yukarı yarısının muhtaç vaziyete düşerek ilticaya başlayacakları alınan haberlerden anlaşıldığı ilçe
kaymakamlığından bildirilmekte olduğu,
Fethiye kaymakamlığından alınan cevabi yazıda;
İlçeye civar olan adalardan yalnız Rodos’tan haber alındığı, bu alınan haberlere göre bu adada genel olarak gıdasızlık hüküm sürmektedir.
Bu halden bilhassa soydaşlarımızın kısmı küllisinin müteessir olduğu
anlaşılmaktadır. Soydaşlarımızdan ne kadarının ne miktar ve cins yardıma muhtaç olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Umumi kanaate
göre iaşe bakımından muhtaç durumdadırlar cevabı alınmıştır.
Bodrum kaymakamlığı vasıtasıyla İstanköy arasında yaptırılan
tahkikata göre;
İstanköy arasında bulunan muhtaç yurttaşlarımıza dağıtılmak üzere Kızılay Genel Merkezi tarafından tahsis edilen 3.000 lira ile 1 ton şeker ve 1 ton pirinç temin olunarak Kızılay İlçe Başkanı Hükümet Tabibi
ile iki kişilik bir heyet tarafından İstanköy’de muhtaçlara dağıtılmış ve
bu işe ait evrak ve cetvelleri Kızılay Genel Merkezine gönderilmiştir. Bu
yardım adadaki yurttaşlarımızı çok sevindirmiştir.
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Kızılay başkanının yaptığı tetkikata göre adada umumiyet itibarıyla
yaşayış durumu çok dar ve sıkıntılıdır. Paranın kıymeti çok düşüktür.
Miktarı da azdır. İş ve çalışma sahası çok dardır. Mahalli otoritece tespit
edilen amele gündeliği 90 frank olup Türk parası ile 90 kuruştur. UNRA
ucuz fiyatla mı şeker, sabun dağıtmakta ise de piyasada diğer gıda maddeleri ve bilhassa sade ve zeytinyağı, kuru sebze hiç bulunmamaktadır.
Üç yıldan beri zeytinyağı, pirinç yüzü görmeyenler vardır. Narha tabii
olan etin kilosu 120 franktır. Arazisi olup da ekip biçenler nispeten karınlarını doyurabilmektedirler.
Adadaki Türk nüfusu 2.200 kişidir. Bunun yüzde yetmişi gerek gıda
ve gerekse giyim ihtiyacı bakımından çok sıkıntılı ve muhtaç durumdadırlar. Bunların çoğu amele, berber, eskici, seyyar satıcı gibi küçük esnaf
olup kazandıkları para ile geçimlerini temin etmek imkânını bulamamaktadırlar. Esasen adadaki Türk nüfusunun yarısına yakın miktarı
1943–1944 yıllarındaki malum vaziyet ve hadiseler dolayısıyla anavatana iltica etmişler ve tabiiyetimize alınmışlardır. Bunlar bilhassa
Nazilli’de kavuştukları refahın hatırasını taşımaktadırlar. İlk fırsat ve
imkânda hemen anavatana geçmek emelindedirler. Binaenaleyh adada
normal durum avdet edinceye kadar bunlara yardım yapmak çok yerinde olacaktır.
Ada Türklerinin gıda maddelerinden başka başlıca dilekleri öğretmen ve ders kitaplarına olan ihtiyaçlarının teminidir. Adada mevcut iki
okulda 364 öğrenci vardır. Aileleri adada olup da kendileri anavatan
okullarında bulunan 5–6 öğrenci vardır. Aileleri bunlara para yollamak
imkânını bulamamak yüzünden çok sıkılmaktadırlar. Konsolosumuza
bu hususta müracaatta bulunmuşlarsa da bir netice alamamışlardır. Bu
yolda bir kolaylık dilemektedirler...”
Aynı konuyla ilgili olarak hazırlanan ve Başbakanlığa gönderilen
bir başka raporda ise UNRA yardım teşkilatı tarafından yapılan yardımların kesilmiş olmasından dolayı Rodos’ta yaşayan 5.000’den
fazla Türk’ten aşağı yukarı yarısından fazlasının muhtaç vaziyete

KIZILAY BELGELERİ IŞIĞINDA YUNANİSTAN’DA ÖLÜM, AÇLIK, İŞGAL

807

düşerek yeniden Türkiye’ye ilticayı düşünmeye başladıkları, adalarda genel olarak yiyecek sıkıntısının yaşanmakta olduğu ve bu
durumun özellikle Türkleri son derece rahatsız ettiği, İstanköy’de
yaşayan 2.200 Türk’ün de aynı şekilde sıkıntı içerisinde bulundukları ve ilk fırsatta Türkiye’ye göç etmenin yollarını aramakta
oldukları, Kızılay tarafından yapılan şeker ve pirinç yardımının ada
halkını çok sevindirdiği belirtilir.179 Özellikle Rodos ve İstanköy
adalarında yaşamakta olan Türklerin savaş sonrası süreçte işsizlik,
karaborsa, hayat pahalılığı ve bölgedeki istikrarsızlık gibi nedenlerle geçim sıkıntısı içerisinde olduklarının görülmesi üzerine ilk
etapta İstanköy’de yaşayan Türklere yönelik olarak 3.000 liralık
bir yardım yapılır ve hemen ardından bu yardım kampanyasının
genişletilerek Rodos Türklerini de kapsaması yönünde çalışmalar
başlatılır.180
24 Haziran 1947 tarihinde adalarda yaşayan Türklerin durumuyla ilgili olarak bir rapor hazırlayan Dışişleri Bakanı Hasan Saka durumu “Faşizm idaresinin son devrinde On İki Ada’daki cemaat okulları
tamamen kapatılmış, İngiliz işgaliyle cemaatlere serbestî verilince Rodos
ve İstanköy’deki on Türk ilkokulu yeniden açılmıştır. Cemaat öğretmenleri arasında öğretmen okulunu ya da liseyi bitirmiş bir kişi bile yoktur.
Zaten On İki Ada’da İtalyan okullarında orta tahsilini bitirenler ancak
beş altı kişiden ibarettir. Büyük çoğunluğu ilkokula bile devam etmemiş
Türk kadınlarının milli duyguları hayli zayıflamıştır. Rum Metropoliti
İtalyanlarla evlenecek Rum kızlarını aforoz edeceğini ilan etmiş, buna
mukabil İtalyanlarla evlenen Türk kızı sayısı hiç de az olmamıştır...
Türklerde hâkim kanaat, bundan sonra burada yaşama imkânı kalmayacağı, bu yüzden buradan ayrılmak gerektiğidir. Tek kurtuluş çaresi
olarak Türkiye’ye göç görülmektedir. Eğer On İki Ada Türklerinin yer179- KGMA. K. No. 2885, D. No. 1944–1949/9–4. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı İskân Umum Müdürlüğü
tarafından Başbakanlık Yüksek Katına 7 Şubat 1947 tarihli ve 16554 sayılı yazı sureti.
180- KGMA. K. No. 2885, D. No. 1944–1949/9–4. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı İskân Umum Müdürlüğü
tarafından Kızılay Derneği Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen 7 Şubat 1947 tarihli ve 16555 (3279) sayılı yazı.
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lerinde kalması devletimizin siyaseti icabı millî bir zaruret ise bu millettaşlarımızdan korunmaları ve kalkınmaları için gerekli yardımları
esirgememeliyiz…” şeklinde özetler ve alınması gereken tedbirleri de
“Türkiye’den ehliyetli 3–4 öğretmen göndermek, okullar için gerekli kitap ve araç-gereç temini, tahsil ve tecrübe görmüş, millî karakteri sağlam
birkaç yurttaşımızın buraya gelerek münasip surette Türklerin arasına
karışmaları ve yavaş yavaş cemaat işlerinin başına geçmeleri, bundan
sonra Türkiye’ye gelecek On İki Adalı Türk çocuklarının hiç olmazsa bir
süre için geriye dönerek mesleklerini ifa etmelerinin mecburî kılınması,
On İki Ada Türklerinin Türkiye’ye göç etmelerine ve tâbiiyet değiştirmelerine kesinlikle izin verilmemesi; ancak ziyaret, tedavi, iş maksatlarıyla
mümkün olduğu kadar sık Türkiye’ye gidip gelmelerinin sağlanması,
Türkiye ile On İki Ada arasındaki ticari ilişkilerde dikkat çekmeyecek
şekilde On İki Adalı Türk tacirlerin korunması, On İki Ada’da açlık
tehlikesi baş gösterdiği takdirde Türkleri açlıktan kurtarmak için gerekli
yardımların yapılması, ihtiyarlık, hastalık gibi sebeplerle hiçbir fayda
sağlamayan hatta cemaate yük teşkil eden kişilerin Türkiye’ye gelmelerine izin verilmesi. Eğer devletimizin siyaseti icabı On İki Ada’daki
Türklerin yerlerinde kalmaları matlup ve mültezim değilse bu Türklerin
maddî ve manevî sefalet içinde tamamen kaybolmamalarının tek çaresi
bunların imkânların müsaade ettiği en uygun şartlarla tedricen yurdumuza göçmeleridir.”181 şeklinde sıralar.
Bu arada aynı şekilde 1948 yılında sıkıntı yaşanılan bölgeye yapılan yardımlarla ilgili olarak Atina-Pire Başkonsolosu “...Rodos’a
gönderilecek olan gıda maddelerinin bu gibi maddelere en muhtaç
kalınan mevsimde ele geçmiş bulunmalarını teminen bundan iki ay
sonra Rodos’a varmış bulunması yardıma muhtaç ırkdaşlarımızın
menfaatleri bakımından olduğu kadar bu yardımın daha faydalı ve
kıymetli olması noktasından da tercih edilmektedir...”182 denilir. Pek
181- Bahadır Selim Dilek’ten aktaran Tercüman, 28 Mart 2005.
182- KGMA. K. No. 2885, D. No. 1944–1949/9–4. Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye Kızılay Derneği Genel
Merkezi Başkanlığına gönderilen 8 Aralık 1948 tarihli ve 27494/2768 sayılı yazı.
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çok defa vize almak suretiyle ve zaman zaman da kaçak yollardan
Türkiye’ye gelen bu insanlar arasında hakikaten fakir olarak adlandırılacak kişi sayısı çok olmakla beraber “Amerika’nın Yunanistan’a
yaptığı yardım sayesinde vesika ile ve bir bedel karşılığı olarak erzak
dağıtılmasına da”183 devam edilmektedir.
Rodos Başkonsolosluğu tarafından gönderilen 25 Şubat 1948
tarihli yazı ise “...Mahalli hükümetçe ve belediyece memleket muhtaçlarına yapılan ayni yardımlardan ve para tevziatından Türk fakirleri ve muhtaçlarının istisna edildikleri maalesef bir hakikattir.
Bunun kadar acı bir diğer hakikat de harpten ve onun neticelerinden
en büyük zararlar ve en ağır felaketleri Türklerin görmüş olduğu ve
bugün buradaki Türk ekalliyeti içinde her türlü geçim vasıtasından
mahrum ve feci bir sefalet içinde yüzlerce ihtiyar, dul kadın, çocuk
ve hastalıklı soydaşlarımızın bulunduğudur...”184 denilerek adalarda yaşayan Türklerin durumunu çok daha net olarak ortaya koyar.
Rodos Türk cemaat reisi Sadettin Sami imzasıyla gönderilen yazıda
da “Oniki adada Yunan idaresinin kurulmasından beri Milletlerarası Kızılhaç Cemiyeti ve Amerikan Yardım Teşkilatı’nın Oniki ada
ahalisi fukarası için gönderdikleri erzak ve sair eşyadan Türk ahalisi için hiçbir hisse ayrılmamaktadır. Son defa gene Milletlerarası
Yardım Teşkilatı’ndan Oniki ada ahalisi için Rum ahaliye bol bol
dağıttığı bu malzemeden Türk ekalliyetine mensup muhtacine dahi
bir şey vermemiştir. Hatta bu hususta cemaatimiz tarafından vaki
olan müracaata da mahalli hükümetçe baştan savma cevaplar verildi. Fukara ahaliye kışlık yardımı olarak hükümet tarafından 20 ve
belediye tarafından 5 milyon Drahmi tahsisat verildi. Bu paradan
dahi Türk fukarasına on para verilmemiştir. Harbin ve onu takip
eden hadiselerin tevlit ettiği sefaletlerden en çok müteessir olmuş
183- KGMA. K. No. 2885, D. No. 1944–1949/9–4. Rodos Başkonsolosluğundan alınan 24 Kasım 1948 tarihli ve
706–221–12 sayılı yazı.
184- KGMA. K. No. 2885, D. No. 1944–1949/9–4. Rodos Başkonsolosluğundan alınan 25 Şubat 1948 tarihli ve
85–4–18 sayılı yazı.
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olan, zaten 33 yıl müddetle İtalyanların her türlü maddi ve manevi zulmünü görmüş olan Oniki ada Türkleridir. Yunan idaresinin
teessüsünden beri memleketin umumi iktisadi hayatında hâsıl olan
güçlükler Türkler için daha ağır bir şekil almaktadır. Yüzlerce yetimlerimiz, ,ihtiyarlarımız ve dul kadınlarımız her türlü geçim vasıtasından mahrum ve feci bir sefalete mahkûm bulunuyorlar. Bugün
memleketi idare eden hükümetin koruma ve yardım etmek istemediği bu zavallılara yalnız Türklerin değil felaket gören her insanın
yardımına koşan Türk Kızılay Cemiyeti’nin şefkat elini uzatmasını
isteriz.”185 denilir. Savaş sonrası dönemle ilgili belki de en ilginç ve
kayda değer gelişme Yunan Milli Mukavemet Teşkilatı olarak adlandırılan O.A. G. isimli teşkilatın İkinci Dünya Harbi sırasında
Alman işgal güçlerine karşı girişilen mücadeleyi kitaplaştırma yönünde bir faaliyete girişmesi ve bunun hemen akabinde Atina Büyükelçiliğine yapılan bir müracaatla “Yunanistan’ın geçirdiği çok
sıkıntılı günlerde Türkiye tarafından yapılmış olan yardımların
da bu eserde şükranla kaydedileceği”186 ifade edilerek Yunanistan’a
harp sırasında yapılan yiyecek, giyecek ve ilaç başta olmak üzere her
türlü yardımın ve bunların karşılığı olan meblağın bildirilmesi talep
edilir.187 Konuyla ilgili olarak Kızılay tarafından hazırlanan ve Dışişleri Bakanlığına gönderilen rapora göre Yunanistan’a İkinci Dünya Harbi sırasında yapılan yardımlar 6 adet hasta nakil otomobili
(16.448.16 lira), 3.000 adet yün battaniye, 10.000 paket gazlı bez,
8.000 metre gazlı bez, 1.000 kg hidrofil pamuk, 1.100 adet serum
(toplam maliyeti 48.754.03 lira), çeşitli gıda maddesi ve giyecek eşyası (72.259.46 lira), Verem Hastanesi için 100 adet yatak takımı
ve karyola (6.492.68 lira) olmak üzere toplam 143.954.33 liradır.
Ayrıca Yunanistan’daki muhtaçlara yardım için yapılan şartlı bağışlar mukabilindeki yardımlar da 12 sefer yapılarak İstanbul’dan
185- A.g. a.
186- KGMA. K. No. 2660, D. No. 1945–1953/9–4. Dışişleri Vekâleti İkinci Daire Umumi Müdürlüğü tarafından
Türkiye Kızılay Derneği Başkanlığına gönderilen 25 Ağustos 1952 tarihli ve 21652 (12453) sayılı yazı.
187- A. g. a.
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gönderilen 22.245 ton çeşitli kuru sebze, meyve ve konserve ile
4.154 sandık yumurta karşılığında 17.000.000 lira ve 2.200 ton ayrı
partiler halinde gönderilen çeşitli erzak ve yardım eşyası olarak da
1.641.000 lira olmak üzere toplam 18.641.000 liradır.188

188- A. g. a.

812 Doç. Dr. Ulvi Keser
D- YARDIM FAALİYETLERİNDE
KULLANILAN TÜRK GEMİLERİ
İkinci Dünya Savaşı’nın devam ettiği günlerde Türkiye’nin elinde Ulaştırma Bakanlığı tarafından İzmir hattında çalıştırılmakta
olan İzmir ve Cumhuriyet gemileri Karadeniz hattında çalıştırılmakta olan Ege, Tarı, Tırhan, Karadeniz, Aksu gemileri bulunmakta olup Ankara, Güneysu, Kadeş ve 1.000 Yunan çocuğunun
Türkiye’ye getirilmesi için planlanan189 Erzurum gemileri ise bakımdadır. Etrüsk gemisi ise Milli Savunma Bakanlığı emrine tahsis edilmiş olup devamlı hastane gemisi olarak görev yapmaktadır.
Yunanistan’a yapılan insani yardım faaliyetleri kapsamında akla
gelen ve bilinen ilk Türk gemisi Kurtuluş190 adlı gemidir. Önceki
bölümlerde ayrıntılı olarak bilgi verildiği üzere bu gemiyle toplam
5 sefer yapılmış, gemi altıncı ve son seferinde kayalıklara oturarak
batmıştır. Kurtuluş gemisinin ardından gönderilen gemi ise toplam
6 sefer yapan Dumlupınar gemisi olur.191 Ancak bu gemilerden önce
Pire’ye gönderilmesi düşünülen fakat “... İstanbul-Pire seferleri için
Adana ve Kurtuluş vapurları sahiplerinin istedikleri ücretler arasındaki
büyük farkın ya Adana vapurunun bütün masraflarının İngilizler tarafından taahhüt edilmiş olması yahut da vapur sahibinin Kızılay bayrağı
altında yapılacak bir hayır işine gizli ve gayrı meşru muameleler katarak
dolambaçlı yollardan kazanç temini gayesini gütmesi ihtimaliyle izah
edilebileceği söylenerek Adana vapuru sahibiyle yapılan mukavelenin
Münakalat vekâletine ibraz edilmesi mumaileyhten reca edilmiştir...”192
denilerek vazgeçilen gemi ise Adana isimli gemidir. Bu gemilerin
189- KGMA. K. No. 2660, D. No. 1945–1953/9–4. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti tarafından Kızılay
Cemiyeti Umumi Merkezi Reisliğine gönderilen 15 Nisan 1942 tarih ve 87/3156 (7731) sayılı yazı.
190- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay cemiyeti Genel Merkezi tarafından İngiltere Sefareti
Ticaret Başmüşaviri Jordan’a gönderilen 24 Teşrinisani 1941 tarihli ve 17804/221 sayılı yazı.
191- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Umumi Merkez
Yüksek Riyasetine gönderilen 7 Şubat 1942 gün ve 91 (2335) sayılı yazı
192- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. hariciye Vekâleti Birinci Daire Umum Müdürlüğü tarafından
Kızılay Cemiyeti Riyasetine gönderilen 4 Ekim 1941 tarihli ve 15743/1079 sayılı yazı.
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Yunanistan’a gitmeye başlamasından önce ise savaşla birlikte can
güvenlikleri kalmayan Türkiye’nin başta Büyükelçi Enis Akaygen,
Müsteşar Süleyman Faik ve Askerî Ataşe Seyfi Kurtbel olmak üzere Atina’daki Türk elçilik görevlilerini İstanbul’a getiren Ankara
gemisi söz konusu olmuştur.193 Buna bağlı olarak hükümet tarafından 80–120 tonluk Ortaktepe, Alemdar, Muzaffer, Hayat-ı Bahri,
Şahin-i Bahri, Yardak ve Hatay motorlarına ilaveten Hüdaverdi ve
Köstence gemilerinin de İstanbul’dan Burgaz ve Köstence’ye sefer yapmalarına müsaade edilir ve özellikle açlık tehdidi altındaki
Balkan ülkelerine destek verilir. Kurtuluş gemisinden önce de yine
Yunanistan’a yardım malzemesi götüren bir yelkenli Türk gemisi
250 ton yiyecekle beraber Bozcaada yakınlarında fırtınada kazaya
uğramış, “mukabilinde memleketimizin cam gibi ilk ihtiyaç eşyası ödenmek suretiyle tedarik edilen yardım malzemesi” Yunanlara
ulaştırılamamıştır.194 Kurtuluş sonrasında gündeme gelen gemiler
ise Şile limanına kayıtlı Acun195, Attila, Tavil, Güneysu ve Adana
vapurları olur.196 Yunanistan’a yardım göndermek üzere Kızılay tarafından İstanbul’da hazır tutulan bir başka gemi ise Şadan isimli
gemidir.197 Bu arada Konya vapuru da yardım faaliyetlerinde kullanılır ve Anadolu’da toplanan 505.908 lira ile yardım malzemelerine
ilaveten 43.398 lira ve 5 ton sabun, ayrıca yiyecek ve giyecek malzemelerini de Konya vapuru ile Pire’ye gönderir. Kızılay tarafından
Yunanistan’a tek bir sefer yardım götürmek üzere planlanan diğer
bir gemi ise Yılmaz isimli olandır.198 Kızılay tarafından Devlet Deniz Yolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü’nden derhal ki193- Vatan, 30 Mayıs 1941 ve 28 Haziran 1941.
194- Söz konusu gemiyle ilgili ayrıntılı bilgi ve geminin ismi konusunda herhangi bir kayda rastlanamamıştır. Vakit,
21 Ocak 1942
195- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Umumi Merkez
Yüksek Riyasetine gönderilen 23 Ağustos 1941 tarih ve 12820/12822 sayılı yazının ekidir.
196- BCA.030.10.169.173.37.
197- KGMA. Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Depo Merkezi’ne gönderilen 12 Şubat 1944 tarihli ve
3433 sayılı tebligat.
198- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1943/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından İstanbul’da bulunan
Kızılay Mümessilliğine gönderilen 13 Nisan 1943 tarih ve 5919/443 sayılı yazı.

814 Doç. Dr. Ulvi Keser
ralanan Tunç vapuru199 31 Ocak 1942 günü Pire’ye hareket etmek
üzere hazırlanır; ancak geminin daha önce başka bir şirket tarafından kiralanmış olması nedeniyle bu ilk sefer 8 Şubat 1942 gününe
ertelenir200 ve gemi 26 Şubat 1942 tarihinde Pire limanında sağlık
malzemeleri ve yiyecekten oluşan yükünü boşaltır.201
Yunan adalarına yardım götüren gemi ve büyük tekneler arasında ise Yunan bandıralı Dionisyos202, Panaiya Thimani, Ayos Nikola,
Ayos Nikolayos, Panaiya Lofari, Aya Paraskevi, Panaiya, Takis,203
Giorgiyos, Takiyarhi,204 Nikos, Ayos Minos, Vasiliki,205 Taksiyarki,
Ayosminos, Vasiliki, Yerkios, Ayya Paraşkevi,206 Elefteriya, Thaliya,
Hili, Aghios ve Sfakstriya,207 Evangelistra, Ayios Nikolaos, Atavros,
Diofikli,208 Chirsula, Nicholas, Aytios Konstantinos, Aghia İrini,
Taksiyarhis, Taksiyarhis-II, Valantini, Vasiliki, Ayios Pareşkevi ve
Panorami,209 Ayıyae, Marika, Giorgios, Ayosminos, Ayaparaşkevi,
Afrodit,210 Ayas Manis, Paleto,211 Poseidon, Efistiratiyos, Aya Yorgi,
199- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Devlet Deniz Yolları
Umum Müdürlüğüne gönderilen 21 İkinci kanun 1942 tarih ve 889/290 sayılı yazı.
200- İkdam, 27 Ocak 1942
201- Ulus, 27 Şubat 1942
202- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından gönderilen 17 Şubat
1943 tarihli ve 2808/162 (1265) sayılı yazı.
203- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c. Kızılay Cemiyeti İzmir Merkezi tarafından Kızılay Cemiyeti
Reisliğine gönderilen 13 Mayıs 1943 tarih ve 493/4937 sayılı yazı.
204- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kuşadası Kızılay Mümessilliği tarafından Kızılay Cemiyeti Genel
Merkezine gönderilen 10 Ekim 1943 tarihli ve 51 sayılı yazı.
205- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kuşadası Kızılay Mümessilliği tarafından Kızılay Cemiyeti Genel
Merkezine gönderilen 10 Ekim 1943 tarihli ve 51 sayılı yazı.
206- KGMA. Kızılay Kuşadası Merkezi tarafından Kızılay Genel Başkanlığına gönderilen 22 Ekim 1944 tarihli ve
24332 sayılı resmi yazı.
207- KGMA. Kızılay Cemiyeti İzmir Merkezi tarafından Kızılay Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen 26 Ekim
1944 tarihli ve 24473 sayılı resmi yazı.
208- KGMA. Kızılay İzmir Cemiyeti tarafından gönderilen 30 Ekim 1944 tarihli ve 24.786 sayılı resmi yazı.
209- KGMA. Kızılay Cemiyeti İzmir Merkezi tarafından Kızılay Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen 27 Ekim
1944 tarihli ve 24569 sayılı resmi yazı.
210- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943–9-4c. Kuşadası Kızılay Mümessilliği tarafından Kızılay Cemiyeti Genel
Merkezine gönderilen 17 Kasım 1943 tarihli ve 234 sayılı yazı.
211- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943–9-4c. Kuşadası Kızılay Mümessilliği tarafından Kızılay Cemiyeti Genel
Merkezine gönderilen 18 Kasım 1943 tarihli ve 308 sayılı yazı.
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Aya Pareskevi, Kısanti, Spiridon, Leros ve Ayiyos,212 Aleksandro,
Ayios Pareşkevi, Maikela ve Egron,213 Parcakalyopi, Efestriyas,214
Vangelistra, Efistratiyos isimli gemiler ve tekneler bulunmaktadır.
Ayrıca Türk limanlarına bağlı Yılmaz vapuru, 215 Selamet-i Bahri,216
Babaçay motoru,217 Karakuş,218 Ertuğrul,219 Tarakçın,220 140 tonluk
Uçarsu,221 Erdoğan, Ümit, Adnan, Ankara, ayrıca Kızılhaç namına
Yunan adalarına yardım malzemesi götürmekte olan ve üzerlerine
Kızılhaç amblemi yerleştirilen Kinalan, Hüdaverdi, Tezcan, Merih,
Baykal ve Sarıçam isimli 6 Türk motoru,222 Ender, Arslan,223 Ender,
Kemal isimli gemiler ve tekneler de Yunanistan’a yardım götürmüşlerdir. Yunanistan’a yardım götüren gemiler arasında İsveç bandıralı
Formosa, Carmelia, Bardaland,224 Eros Strubge, Sicilya,225 Prantar,
Halaren ve Fernis de bulunmaktadır.

212- KGMA. Kızılay Kuşadası Merkezi tarafından Kızılay Genel Başkanlığına gönderilen 22 Eylül 1944 tarihli ve
22619 sayılı resmi yazı.
213- KGMA. Kızılay Kuşadası Merkezi tarafından Kızılay Genel Başkanlığına gönderilen 21 Ekim 1944 tarihli ve
24155 sayılı resmi yazı.
214- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943–9-4c. Kızılay Cemiyeti Kuşadası Temsilciliği tarafından Kızılay Genel
Merkezi Başkanlığına gönderilen 20 Nisan 1944 tarihli ve 415 sayılı resmi yazı.
215- KGMA. K. No. 3004, D. No. 1945–1948/9-4. İzmir Kızılay Cemiyeti Merkezi Reisliğine gönderilen 13 Nisan
1943 tarih ve 6976 sayılı yazı.
216- KGMA. Kızılay Cemiyeti İzmir Merkezi tarafından Kızılay Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen 26 Ekim
1944 tarihli ve 24473 sayılı resmi yazı.
217- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943–9-4c. Kızılay Cemiyeti Kuşadası Temsilciliği tarafından Kızılay Genel
Merkezi Başkanlığına gönderilen 13 Şubat 1944 tarihli ve 353 sayılı resmi yazı.
218- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943–9-4c. Kızılay Cemiyeti Kuşadası Temsilciliği tarafından Kızılay Genel
Merkezi Başkanlığına gönderilen 20 Nisan 1944 tarihli ve 415 sayılı resmi yazı.
219- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943–9-4c. Kızılay Cemiyeti Kuşadası Temsilciliği tarafından Kızılay Genel
Merkezi Başkanlığına gönderilen tarihsiz ve 470 sayılı rapor.
220- KGMA. Kızılay Cemiyeti İzmir Merkezi’nin 21 Ağustos 1944 tarih ve 24346 sayılı yazısı.
221- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943–9-4c. Münakalat Vekâleti Deniz Nakliyatı Dairesi Reisliği tarafından
3526/3678 sayı ile Kızılay Cemiyeti Başkanlığına gönderilen resmi yazı.
222- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943–9-4c. İzmir Vali Vekili Agâh Erhan imzasıyla Kızılay Genel Müdürlüğüne
gönderilen 14 Mayıs 1945 tarihli ve 2614 sayılı yazı.
223- Vatan, 23 Eylül 1942.
224- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1943/9-4c. Hariciye Vekâleti Birinci Daire Umum Müdürlüğü tarafından Kızılay
Cemiyeti Reisliğine gönderilen 8 Temmuz 1943 tarih ve 10605/847 (12701) sayılı yazı.
225- Söz konusu bu gemi 6.5 ton civarında sağlık malzemesi ve ilaç getirmiştir. The Reading Eagle, 14 Kasım 1942.

816 Doç. Dr. Ulvi Keser
E- KURTULUŞ GEMİSİNİN ENKAZINA
ULAŞILMASI
İşgal ve açlıktan kırılan Yunanistan’a Türkiye tarafından yapılan
insani yardımların sembolü haline gelen Kurtuluş gemisi birinci seferini 13 Ekim 1941 tarihinde İstanbul’dan başlatır226 ve bu seferi 24
Ekim 1941 Cuma günü İzmir’de tamamlanır.227 Kurtuluş gemisinin
altıncı ve son Yunanistan seferi 36 kişilik personeliyle 18 Ocak 1942
Pazartesi günü Dolmabahçe Sarayı rıhtımından başlar;228 ancak bu
sefer maalesef tamamlanamayacaktır ve gemi “18 Ocak 1942 tarihine müsadif Pazartesi günü geç vakit İstanbul limanını terk…” ederek başladığı yolculuğunu sabaha karşı 04.00 sularında229 dönemin
gazetelerine göre Marmara adası dolaylarında seyrederken yoğun
sis nedeniyle Pulatya Burnu’nun kuzeyinde, Hayırsız Ada olarak
bilinen noktada ve ‘Marmara adasının şimalindeki burunda’230 kayalıklara oturarak 231 sonlandırır. Marmara adasının Saraylar köyü
yakınlarında 25–43 metre gibi sualtı dalışı yapanlar açısından
nispeten kolay bir noktada bulunan geminin enkazı maalesef aradan geçen yıllar boyunca pek çok sualtı batıklarında olduğu üzere
hurdacıların saldırısına uğrar. Bothnia isimli batık arama için özel
226- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941–1943/9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Direktörlüğü tarafından Kızılay
Genel Müdürlüğüne gönderilen 26 Aralık 1941 tarih ve 10111 sayılı yazı.
227- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941–1943/9–4. Kızılay Umum Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürü ve Yunanistan
Kızılay delegelerinden Saim İ. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Yüksek Reisliğine gönderilen 26 Ekim 1941 tarih
ve 21474 sayılı yazı.
228- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi Saim İ. Umar tarafından Kızılay
Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 27 Ocak 1942 tarihli ve 7 (1622) sayılı yazı. Ayrıca bkz. KGMA. K. No.
2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Kızılay İstanbul Mümessilliğine gönderilen 13
Ocak 1942 tarihli ve 511/475 sayılı yazı. Ayrıca bkz. Ulus, 22 Ocak 1942, Vakit, 19 ve 23 Ocak 1942
229- Kızılay temsilcisi Saim İ. Umar ise çok şiddetli bir sarsıntı ve feryatlar arasında uyandığında masa saatinin
04.12’yi gösterdiğini belirtmektedir. KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi
Saim İ. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 27 Ocak 1942 tarihli ve 7 (1622) sayılı yazı.
Ayrıca bkz. KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Münakalat Vekâleti Deniz Nakliyatı Dairesi Reisliği tarafından
Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Reisliğine gönderilen 21 İkinci kanun 1942 tarih ve 1289 sayılı yazı.
230- Ulus, 21 Ocak 1942.
231- İkdam, 21 Ocak 1942
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tasarlanmış Türkiye’nin tek özel teknesiyle Yönetmen Erhan Cerrahoğlu başkanlığında oluşturulan ve sualtı kameramanlığını Prof.
Dr. Erdoğan Okuş’un yaptığı, batık araştırması konusunda ise Selçuk Kolay tarafından desteklenen ekipte ayrıca sualtı fotoğrafları da
Noyan Yılmaz tarafından kaydedilir. Batık Uzmanı Selçuk Kolay ise
geminin batış sebebini “Kurtuluş tamamen hava şartlarına bağlı bir
navigasyon hatası sebebiyle battı. Kurtuluş vapurunun bu seyrinde
bence iki tür hata meydana geldi. Birincisi tahmin ettiği yerden daha
güneye düşmüştü. İkincisi de tahmin ettiği yerden daha gerideydi.
Güneye doğru yaklaşık 15–20 derecelik dönüşü yaptıktan sonra
direk Marmara Adası’nın kuzeyindeki kayalıkların üzerine düştü,
yani bugünkü Saraylar köyü civarına.”232 şeklinde açıklar. Marmara
Adası’na ulaşıldıktan sonra araştırma ekibi tarafından mermer ocaklarıyla bilinen Saraylar köyüne gidilir ve orada yaşayan köylülerden
de bilgi alınmaya çalışılır. Köye sadece 15 dakika mesafede bulunan
Kurtuluş gemisinin batığıyla ilgili olarak köylülerin araştırma ekibine anlattıkları ise tarihe mal olmuş ve sembolleşmiş geminin içler
acısı halini de gözler önüne serer. Araştırma ekibine geminin pozisyonu hakkında bilgi verecek tek fotoğraf ise Kurtuluş’un kayalıklara
çarpmasının hemen ardından çekilen fotoğraftır. “Tarihte belki de
hiçbir vapur onun kadar umutla beklenmemiş, tek bir yolcu taşımamasına rağmen binlercesini kurtarmamış, tarihte belki de hiçbir
vapur onun kadar sevinçle karşılanmamıştı ve yine hiçbir vapur derinliklerde onun kadar kolay unutulmamıştı.” parolasıyla gün ışığına çıkartılmaya çalışılan Kurtuluş gemisinin enkazı aradan geçen
yaklaşık 65 yıl sonrasında araştırmacılar için tam bir hayal kırıklığı
olur çünkü hurdacılar tarafından “söküm sırasında kullanılan patlayıcılar gemiyi paramparça etmiştir.” ve gemiden geriye hurdacıların
yağmalaması ve tahribatı nedeniyle neredeyse hiçbir şey kalmamış
durumdadır.
232- Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından hazırlatılan “Barışı Taşıyan Vapur; Kurtuluş” isimli DVD’den alınmıştır.
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SONUÇ
Yunanistan’ın önce İtalyan ve hemen ardından da Alman işgaline uğramasıyla beraber Alman işgal güçlerinin Akdeniz’de başlattığı ambargoyu öne süren İngiltere gibi pek çok ülke Yunanistan’a
yardım etmek ister gibi bir görüntü sergilerler. Öte yandan savaşın
sonuna kadar hiçbir Avrupa ülkesinden bu konuda yapıcı bir adım
gelmez. Yapılacak yardımların Almanların eline geçeceği ve hiçbir işe yaramayacağını ileri süren bu ülkeler daha sonraki süreçte
Almanya’nın kendilerine güvence vermesi ve Yunan halkına yapılacak yardımların kesinlikle Yunan halkına teslim edileceğini ve bu
konuda bir kısıtlamanın söz konusu olmadığı yönünde güvence vermelerine rağmen fiili bir hareketin içine girmezler. Türkiye ise daha
savaşın başından itibaren başta Kurtuluş, Dumlupınar, Attila, Tavil
Tunç, Konya1, Erzurum, Adana, Tuna, Solvet, Yeni Kurtuluş, Aslan,
Akanın, Zengin, Yılmaz, İstanbul, Güneysu, Şadan, İkbal2, Enginer
ve Hasankale3, Üçyıldız, ayrıca özellikle Yunan adalarına yapılan
yardım faaliyetlerinde kullanılan Sarıçam, Cemal, Azmi, Mesut,
Cengiz, Bozkurt, Amasya4, Sevim, Lütfihüda, Saner, Mercimek, Ha-

1- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1945. Yunan Adalarına Yardım Dosyası. Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi
Merkezi tarafından Yüksek Reisliğe gönderilen 2 Mayıs 1945 tarih ve 9087 sayılı yazı.
2-

Cumhuriyet, 18 Kasım 1944.

3- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1945. Yunan Adalarına Yardım Dosyası. Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi
Merkezi tarafından Yüksek Reisliğe gönderilen 8 Mayıs 1945 tarih ve 9574 sayılı yazı.
4- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1945. Yunan Adalarına Yardım Dosyası. Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi
Merkezi tarafından Yüksek Reisliğe gönderilen 20 Nisan 1945 tarih ve 8245 sayılı yazı.
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sankale, Zafer-i Milli Savlet, Yeni Kurtuluş, Engin, Enginer5 nakliye
gemileri ve şilepleri olmak üzere elindeki bütün imkânları seferber
ederek bu ülkeye yardıma koşar. Bu gemilere ilaveten TCG Şimşek,
Hızır Reis ve Sus isimli askeri gemiler de6 yardım ve tahliye faaliyetlerinin içine girer.
Almanya’nın 7 Mayıs 1945 tarihinde koşulsuz olarak teslim olmasıyla beraber tüm kuvvetleri de 31 Aralık 1937’den önceki sınırların içine çekilir ve silahsızlandırılır. Öte yandan 17–25 Temmuz
1945 ve 28 Temmuz–2 Ağustos 1945 tarihlerinde toplanan Potsdam Konferansı7 sadece Almanya’nın gelecekteki durumunu ele
alır. İkinci Dünya Savaşı’nın bitmesiyle beraber savaş sonrasında
ortaya çıkan problemlere bir çözüm bulabilmek amacıyla yapılan
Potsdam Konferansı’nda ayrıca Boğazlar konusu da ele alınacaktır.
Sovyetler Birliği’nin Türkiye’nin zayıf bir ülke olduğu gerekçesiyle
gerekli kontrolün tam manasıyla sağlanamadığı düşüncesiyle ortak kontrol isteğinde bulunması esasında Sovyetler Birliği’nin bölgede üs istemesinden başka bir şey değildir. Söz konusu toplantıda
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry S. Truman ile Stalin de
ilk kez bir araya gelirler. Alman askeri güçleri Ekim 1944 tarihinde
Yunanistan’dan çekilmeye başlarlar. Yunanistan’ın işgalden kurtulmasından sonra Papandreu hükümeti ise İstanbul’un Türkler
tarafından fethedildiği ve Yunan dünyasında uğursuz sayılan Salı
gününe denk gelmesin diye şehre dönüşünü 24 saat erteleyerek 18
Ekim 1944 Çarşamba günü gerçekleştirir. Savaşın bitmesiyle beraber Türkiye’nin Yunanistan’a yardım faaliyetleri yine kesintisiz
5- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1945. Yunan Adalarına Yardım Dosyası. Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi
Merkezi tarafından Yüksek Reisliğe gönderilen 11 Mayıs 1945 tarih ve 9795 sayılı yazı.
KGMA. K. No. 2882, D. No. 1945. Yunan Adalarına Yardım Dosyası. Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi
tarafından Yüksek Reisliğe gönderilen 16 Mart 1945 tarihli ve 5918 sayılı yazı.
6- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1945. Yunan Adalarına Yardım Dosyası. Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi
Merkezi tarafından Yüksek Reisliğe gönderilen 13 Nisan 1945 tarihli ve 7690 sayılı yazı. KGMA. K. No. 2882, D.
No. 1945. Yunan Adalarına Yardım Dosyası. Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi tarafından Yüksek Reisliğe
gönderilen 6 Nisan 1945 tarihli ve 7047 sayılı yazı.
7- Mustafa Gül, “İkinci Dünya Savaşı Sırasında Müttefikler Arasında Yapılan Önemli Toplantılarda Türkiye”,
Altıncı Askeri Tarih Semineri Bildirileri II, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara, 1999, s. 43.
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olarak devam eder.8 Bu yardım sadece Yunanistan’la da sınırlı kalmaz ve ihtiyacı olan, sıkıntıdaki her ülkeye Türkiye elinden gelenin
azamisini yapmaya çalışır.9 1 Aralık 1946–1 Şubat 1947 arasındaki iki aylık dönemde Türkiye’nin Atina’daki Türk-Yunan yardım
Komitesi’ne gönderdiği 2 ton şeker 3166 lira değerindedir. Ayrıca
kıtlık çeken Romanya’ya da 20 ton buğday, 10 ton çavdar ve 6 ton
şeker gönderilir. Türkiye’nin savaşta mağdur olmuş ülkelere ve özellikle Yunanistan’a yardım gayretleri Türkiye’de bulunan yabancı elçilik mensuplarını da şüphesiz etkilemiştir.10
Savaş yıllarının yarattığı kaçınılmaz güç şartları yenme ihtiyacı
içindeki Türkiye, savaşın dışında olmasına rağmen her an savaşa hazır olma ve işgale karşı durma tedirginliğiyle bir tarafta artan savunma harcamalarının karşılanmasıyla uğraşılırken, bir yandan Buğday
Koruma Kanunu, bir yandan Varlık Vergisi ile öte yandan Toprak
Mahsulleri Vergisi ile kaynakların ekonomik kullanılması yönünde
tedbirler alınır ve Yunanistan’a ‘dost ve kardeş ülke’ denilerek her türlü yardım yapılır. 29 Mayıs 1939 tarihinde CHP’nin Beşinci Büyük
Kurultayı’nda açış konuşmasını yapan İsmet İnönü, “Komşularımıza
gelecek tehlikeleri, bir adım sonra bize gelecek tehlikeler gibi önlemek
için, iktidarımızda olan bütün tedbirleri alacağız.” ifadesini kullanır.
Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu da “Memleketimiz mevcut muharebeler karşısında bitaraf değil, sadece harp haricidir. Bitaraf olmak
veya harp harici kalmak demek, herhangi bir harp alevinin saçağı sarmaması için icap eden bütün tedbirleri almak demektir ve sulh, ancak bu tedbirlerle kurtulur.” diyerek aynı yönde görüşler beyan eder.
İhracat-ithalat yapılacak Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamının
savaşta olması, savaş döneminin kaçınılmaz bir sonucu olarak bütçe
dengelerinin iktisadi alandaki sıkıntılara paralel olarak bozulması,
nüfusun büyük bir kısmının silâhaltına alınması nedeniyle zirai üre8-

Richard Clogg, a. g. e., s. 166.

9-

Kızılay dergisi, Mart 1947, Sayı 23, Ankara

10- Sunday Times gazetesinden aktaran Vakit, 18 Eylül 1942
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timin ülkeyi gıda darboğazına sokacak ve karaborsayı hortlatacak derecede düşmesi gibi son derece ciddi problemleri bunlara ekleyecek
olursak daha 20 yıl önce aynı ülke tarafından toprakları işgal edilmiş
Türkiye’nin Yunanistan’a gönülden destek çabaları ve bu konudaki iyi
niyeti çok daha iyi anlaşılacaktır. Ancak bugüne kadar Türkiye tarafından Yunanistan’a gösterilen dostluk, iyi niyet ve diyalog girişimlerinin kabul gördüğünü söylemek ne yazık ki pek de mümkün değildir.
Esasında Yunanistan’ın İkinci Dünya Savaşı döneminde yaşadığı
işgal ve açlık dönemi dünya tarihi açısından da, insanlık tarihi açısından da tam bir ibret vesikası halindedir. 1919 yılının 15 Mayıs’ında
Anadolu topraklarını özellikle İngiltere’nin tahrik ve teşvikleriyle işgal etmeye kalkışan Yunanistan’ın bir süre sonra kendi topraklarında
aynı işgali yaşamış olması tarihin tekerrür etmesi olarak da algılanabilir. Öte yandan gerek 1919–1922 döneminde yaşananlardan ve
Yunan tarihine Anadolu Faciası (Asia Minor Disaster) olarak geçen
süreçten ve gerekse 1940–1945 döneminde açlıktan perişan olmuş
Yunanlara yardım eden tek ülke olan Türkiye’nin bütün desteğini,
yardımlarını ve gönülden ilgisini savaş sonrasında bir anda unutan
veya göz ardı eden Yunanistan’ın 1 Nisan 1955 tarihinde Kıbrıs adasında emekli Yunan subayı (Yarbay) Grivas liderliğindeki EOKA’yı
devreye sokması, 16 Ağustos 1960 tarihinde Türkiye, Yunanistan ve
İngiltere’nin garantörlüğünde kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yaşaması yönünde çok da istekli davranmaması ve Kıbrıs yakın tarihine
Kanlı Noel olarak geçen ve 21 Aralık 1963 günü adada başlatılan
bütün Kıbrıs Türklerini katletmek ve adayı bir Yunan adası haline
getirmek için planlanan Akritas Planı’nı önleme konusunda gönülsüz davranması, ayrıca Kıbrıs’ta 1974 yılına kadar devam eden ve
her geçen gün tırmanan süreçte tetikleyici haline gelmesi ahde vefa
duygusunun uluslararası ilişkilerde yerinin olmadığını bir kere daha
gösterir.

KIZILAY BELGELERİ IŞIĞINDA YUNANİSTAN’DA ÖLÜM, AÇLIK, İŞGAL

823

BİBLİYOGRAFYA
A- ARŞİV KAYNAKLARI
I- Kızılay Genel Müdürlüğü Arşivi
1- KGMA. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti’nin 26 Kasım 1941 tarihli ve
23446 sayılı resmi yazısı.
2- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından İstanbul Mümessilliğine gönderilen 18 Ağustos 1942 tarih ve
15041/305 sayılı yazı.
3- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından İstanbul Mümessilliğine gönderilen 3 Haziran 1942 tarih ve
9327/476 sayılı yazı.
4- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay vasıtasıyla yapılan yardım
işlerini tetkik ve tanzime memur komisyon tarafından 7 Temmuz 1942 tarihli
karar eki.
5- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Umum Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yunanistan’la ilgili rapor (Bu raporda tarih ve numara bulunmamaktadır.)
6- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi
tarafından PTT İdaresi Biriktirme ve Yardım Sandığı Reisliğine gönderilen
30 Eylül 1942 tarih ve 14307 sayılı resmi yazı
7- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Münakalat Vekâleti PTT İdaresi
tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Reisliğine gönderilen 28 Eylül
1942 tarih ve 4/6 (19076) sayılı yazı.
8- KGMA. K. No. 2600, D. No. 1941/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi
Merkez Ambar Müdürlüğü tarafından Kızılay Umumi Merkezi Yüksek Reisliğine gönderilen 28 Şubat 1941 gün ve 268 (4871) sayılı yazı
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9- KGMA. K. No. 2600, D. No. 1941/9–4. Kızılay Cemiyeti Sıtma, Frengi
İlaçları, Oyun Kâğıtları, Monopolleri ve Afyonkarahisar Maden Suyu Deposu Direktörlüğü tarafından Umumi Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen 18
Şubat 1941 gün ve 1192 (4093) sayılı yazı
10- KGMA. K. No. 2660, D. No. 1945–1953/9–4. Dışişleri Vekâleti İkinci
Daire Umumi Müdürlüğü tarafından Türkiye Kızılay Derneği Başkanlığına
gönderilen 18 Mart 1953 tarihli ve 49299 (5055) sayılı yazı.
11- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi
tarafından Saim Umar ve Feridun Demokan isimli Kızılay delegelerine gönderilen 7 Mart 1942 tarih ve 3716/193 sayılı yazı.
12- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Atina-Pire Başkonsolosluğu tarafından Hariciye Vekâletine gönderilen 3 Aralık 1941 tarihli ve
641/259 sayılı yazı.
13- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943–9-4c. Hariciye Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Reisliğine gönderilen 5 Nisan 1944 tarihli ve 25813 sayılı Çok
Acele kayıtlı resmi yazı
14- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943–9-4c. Kızılay Cemiyeti Umum Merkezi tarafından gönderilen 6 Nisan 1944 tarihli ve 8766 sayılı resmi yazı
15- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943–9-4c. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi
tarafından Sisam adası Kızılhaç cemiyetine gönderilen 12 Ekim 1943 tarihli
yazı.
16- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi
tarafından Sıhhat ve İçtimai Muavenet Yüksek Vekâletine gönderilen 4 Nisan
1941 tarihli ve 4978 sayılı yazı.
17- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. hariciye Vekâleti Birinci
Daire Umum Müdürlüğü tarafından Kızılay Cemiyeti Riyasetine gönderilen
4 Ekim 1941 tarihli ve 15743/1079 sayılı yazı.
18- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay cemiyeti Genel
Merkezi tarafından İngiltere Sefareti Ticaret Başmüşaviri Jordan’a gönderilen 24 Teşrinisani 1941 tarihli ve 17804/221 sayılı yazı.
19- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel
Müdürlüğü tarafından Türk tebaası tarafından Yunanistan’da bulunan akrabalarına yardım gönderilebilmesi amacıyla hazırlanan muhtıra.
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20- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Münakalat vekâleti Deniz
Nakliyatı Dairesi Reisliği tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi reisliğine gönderilen 10 Birinci teşrin 1941 tarihli ve 6165/8663 (20189) sayılı yazı.
21- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel
Merkezi tarafından İngiltere Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Jordan’a yazılan
18 Eylül 1941 tarihli ve 144.547.203 sayılı yazı.
22- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Türkiye Kızılay Cemiyeti
Umumi Merkezi tarafından hazırlanan Feridun Demokan’a ait nüfus tezkeresi.
23- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Saim İ. Umar ve Feridun Demokan’a yapılan 16329/459
sayılı tarihsiz telefon teyidi.
24- KGMA, K. 2789, 1943/9–4 c Kuşadası’na Yardım Dosyası
25- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Hariciye Vekâleti Birinci Daire
Umum Müdürlüğü tarafından Kızılay Cemiyeti Merkezi Reisliğine gönderilen 5 Mart 1942 tarih ve 23015/263 (4437) sayılı yazısı
26- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Hariciye Vekâleti Birinci
Daire Umum Müdürlüğünün 11 Ekim 1941 tarihli ve 16042/1106 sayılı yazısı.
27- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi Saim İ. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 19
Ocak 1942 tarihli ve 6 (969) sayılı yazı.
28- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Hariciye Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezine gönderilen 4 Nisan 1942 tarih ve
24623/401 (6448) sayılı yazı.
29- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Münakalat Vekâleti Deniz Nakliyat Dairesi Reisliği tarafından Kızılay Cemiyeti Reisliğine gönderilen 14
Kasım 1942 tarih ve 1221–13306 (21639) sayılı yazı.
30- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Türkiye Kızılay Cemiyeti
İstanbul Mümessilliği tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi merkezi Yüksek
Reisliğine gönderilen 23 Eylül 1941 tarihli ve 7364 sayılı yazı.
31- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941–1943/9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul
Direktörlüğü tarafından Kızılay Genel Müdürlüğüne gönderilen 26 Aralık
1941 tarih ve 10111 sayılı yazı.
32- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941–1943/9–4. Kızılay Umum Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürü ve Yunanistan Kızılay delegelerinden Saim İ. Umar tara-
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fından Kızılay Cemiyeti Yüksek Reisliğine gönderilen 26 Ekim 1941 tarih ve
21474 sayılı yazı.
33- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941–1943/9–4. Kızılay Umum Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürü ve Yunanistan Kızılay delegelerinden Saim İ. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Yüksek Reisliğine gönderilen 31 Kasım 1941 tarih
ve 2 sayılı yazı.
34- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941–1943/9–4. TC Atina-Pire Başkonsolosluğu tarafından Kızılay Umum Müdürlüğüne gönderilen İlk kanun 1941
tarihli ve 667/265 sayılı yazı.
35- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941–1943/9–4. TC Atina-Pire Başkonsolosluğu tarafından Kızılay Umum Müdürlüğüne gönderilen İlk kanun 1941
tarihli ve 667/265 sayılı yazı.
36- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Proia gazetesinin 26 İlkteşrin
1941 tarihli sayısından aktaran Atina-Pire Başkonsolosluğunun Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi’ne gönderdiği 18 İkinci kanun 1942 tarih ve 215/157
sayılı resmi yazısı.
37- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi
S. İ. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 25 Aralık 1941 tarihli ve 5 sayılı yazı.
38- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Atina-Pire Başkonsolosluğunun Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi’ne gönderdiği 3 Aralık 1941 tarihli ve
641/259 sayılı resmi yazısı.
39- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Umumi Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen 14 Ekim
1941 tarih ve 517 sayılı yazı.
40- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941–1943/9–4. Kızılay Umum Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürü ve Yunanistan Kızılay delegelerinden Saim İ. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Yüksek Reisliğine gönderilen 31 Kasım 1941 tarih
ve 2 sayılı yazı.
41- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel
Merkezi tarafından Hariciye Yüksek Vekâletine gönderilen 10 Teşrinisani
1941 tarih ve 16834/293 sayılı yazı.
42- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Hariciye Vekâleti Birinci
Daire Umum Müdürlüğü tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Reisliğine gönderilen 18 İkinci teşrin 1941 tarihli ve 17710/1238 sayılı yazı.
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43- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Yunus Nadi tarafından Ali
Rana Tarhan’a gönderilen 7 Teşrinisani 1941 tarihli yazı.
44- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Yunanistan’a Yardım Komitesi delegeleri tarafından Kızılay Yüksek Reisliğine gönderilen 22 Kasım
1941 tarih ve 41 sayılı yazı.
45- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941–1943/9–4. Kızılay Umum Müdürlüğü
Yazı İşleri Müdürü ve Yunanistan Kızılay delegelerinden Saim İ. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Yüksek Reisliğine gönderilen 31 Kasım 1941 tarih
ve 2 sayılı yazı.
46- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul
Direktörlüğü tarafından Kızılay Genel Müdürlüğüne gönderilen 26 Aralık
1941 tarih ve 10111 sayılı yazı.
47- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Yunanistan’a Yardım Komitesi delegeleri tarafından Kızılay Yüksek Reisliğine gönderilen 22 Kasım
1941 tarih ve 41 sayılı yazı.
48- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel
Merkezi tarafından Hariciye Yüksek Vekâletine gönderilen 8 İkinci kanun
1942 tarih ve 228/487 sayılı yazı.
49- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4, Ticaret Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Reisliğine gönderilen 17 Son kanun 1942 tarihli ve 7/90–1 sayılı yazı.
50- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Yunanistan’a Yardım Komitesi delegeleri tarafından Kızılay Yüksek Reisliğine gönderilen 22 Kasım
1941 tarih ve 41 sayılı yazı.
51- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. hariciye Vekâleti Birinci
Daire Umum Müdürlüğü tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Reisliğine gönderilen 22 Birinci kanun 1941 tarihli ve 19496/1367 (25274) sayılı
yazı.
52- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Türkiye Kızılay Cemiyeti
Umumi Merkezi Yazı işleri Müdürü ve Yunanistan’a Yardım Misyon Delegelerinden S. I. Umar tarafından Umumi Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen
9 Aralık 1941 tarih ve 4 sayılı yazı.
53- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi
S. İ. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 25 Aralık 1941 tarihli ve 5 sayılı yazı.

828 Doç. Dr. Ulvi Keser
54- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Türkiye Kızılay Cemiyeti
Umumi Merkezi Yazı işleri Müdürü ve Yunanistan’a Yardım Misyon Delegelerinden S. I. Umar tarafından Umumi Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen
9 Aralık 1941 tarih ve 4 sayılı yazı.
55- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Türkiye Kızılay Cemiyeti
İstanbul Mümessilliği tarafından Umumi Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen 3 Aralık 1941 tarih ve 617 (24182) sayılı yazı.
56- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Türkiye Kızılay Cemiyeti
Umumi Merkezi Yazı işleri Müdürü ve Yunanistan’a Yardım Misyon Delegelerinden S. I. Umar tarafından Umumi Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen
9 Aralık 1941 tarih ve 4 sayılı yazı.
57- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi Saim İ. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 19
Ocak 1942 tarihli ve 6 (969) sayılı yazı.
58- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi
S. İ. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 25 Aralık 1941 tarihli ve 5 sayılı yazı.
59- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Tavilzade Mustafa ve Biraderleri Vapurları Şirketi tarafından hazırlanan ithalat manifestosu ve konşimento
60- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel
Merkezi tarafından Hariciye Yüksek Vekâletine gönderilen 10 Birinci kanun
1941 tarihli ve 18770/413 sayılı yazı.
61- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi Saim İ. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 19
Ocak 1942 tarihli ve 6 (969) sayılı yazı.
62- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi
Saim İ. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 27
Ocak 1942 tarihli ve 7 (1622) sayılı yazı.
63- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi
tarafından Kızılay İstanbul Mümessilliğine gönderilen 13 Ocak 1942 tarihli
ve 511/475 sayılı yazı.
64- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi Saim İ. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 27
Ocak 1942 tarihli ve 7 (1622) sayılı yazı.
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65- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Münakalat Vekâleti Deniz Nakliyatı Dairesi Reisliği tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Reisliğine
gönderilen 21 İkinci kanun 1942 tarih ve 1289 sayılı yazı.
66- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi
Saim İ. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 27
Ocak 1942 tarihli ve 7 (1622) sayılı yazı.
67- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. İstanbul’dan Kızılay Genel
Merkezi’ne çekilen 21 Birinci kanun 1942 tarih ve 1261 sayılı telgraf.
68- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Umum Müdürlüğüne Taviller Şirketi tarafından gönderilen 21 İkinci kanun 1942 tarih ve 1260 sayılı
acele telgraf.
69- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Kızılay Yunanistan delegesi
Saim İ. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 27
Ocak 1942 tarihli ve 7 (1622) sayılı yazı.
70- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi
tarafından Kızılay Cemiyeti İstanbul Depo Müdürlüğüne gönderilen 2 Haziran 1942 tarih ve 9306/472 sayılı yazı.
71- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Hariciye Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezine gönderilen Atina-Pire Başkonsolosluğu
çıkışlı 28 Mart 1942 tarih ve 24313/376 (6331) sayılı yazı.
72- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi
tarafından Kızılay İstanbul Mümessilliğine gönderilen 4 Mart 1942 tarih ve
3320/128 sayılı resmi yazı.
73- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Taviloğlu Mustafa ve Kardeşleri
Şirketi tarafından 28 Şubat 1942 tarihinde gönderilen yazı.
74- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi
tarafından İngiltere Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Jordan’a gönderilen 29
ağustos 1942 tarih ve 15620/326 sayılı yazı.
75- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Müdürlüğüne gönderilen 3 Ağustos 1942 tarih ve 15513 sayılı yazı.
76- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi
tarafından Kızılay İstanbul Mümessilliğine gönderilen 11 Mart 1942 tarih ve
3819/226 sayılı yazı.

830 Doç. Dr. Ulvi Keser
77- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi
tarafından gönderilen 22 Ocak 1942 gün ve 9747313 sayılı yazı
78- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Anadolu Anonim Türk Sigorta
Şirketi tarafından Türkiye Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 2
Şubat 1942 gün ve 103 (2014) sayılı yazı.
79- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti tarafından İstanbul Mümessilliğine gönderilen 20 Ağustos 1941 tarihli ve 12832/798 sayılı yazı.
80- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi tarafından Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliğine gönderilen 20 Ağustos 1941 gün ve 12832/98 sayılı yazı
81- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Umumi Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen 23 Ağustos 1941 tarih ve 12820/12822 sayılı yazının ekidir.
82- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Umumi Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen 27 Ağustos 1941 gün ve 6399 (17270) sayılı yazı
83- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Umumi Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen 11 Şubat
1942 tarih ve 114 (2729) sayılı yazı.
84- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi
tarafından Kızılay İstanbul Mümessilliğine gönderilen 17 Şubat 1942 tarih ve
2036/320 sayılı yazı.
85- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Umumi Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen 13 Kasım 1941 gün ve 8381 (22656) sayılı yazı
86- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Umumi Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen 19 Ocak
1942 gün ve 38 (1226) sayılı yazı
87- KGMA. Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Depo merkezi’ne
gönderilen 12 Şubat 1944 tarihli ve 3433 sayılı tebligat.
88- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi
tarafından Devlet Deniz Yolları Umum Müdürlüğüne gönderilen 21 İkinci
kanun 1942 tarih ve 889/290 sayılı yazı

KIZILAY BELGELERİ IŞIĞINDA YUNANİSTAN’DA ÖLÜM, AÇLIK, İŞGAL

831

89- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Türkiye Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Umumi Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen
25 Şubat 1942 tarih ve 182 (4080) sayılı yazı.
90- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Umumi Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen 7 Şubat
1942 gün ve 91 (2335) sayılı yazı
91- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Umumi merkezi
tarafından Umumi Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen 24 Şubat 1942 gün
ve 30 (3703) sayılı yazı
92- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından İstanbul Mümessilliğine gönderilen 10 Ağustos 1942 tarih ve
15933 sayılı yazı.
93- KGMA. K. No. 2660, D. No. 1945–1953/9–4. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi merkezi Başkanlığına gönderilen 3 Mart 1942 tarih ve 4592 (4388) sayılı yazı.
94- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Münakalat Vekâleti tarafından
Kızılay Umumi Merkezi Başkanlığına gönderilen 18 Mayıs 1942 tarih ve
4970/6656 (10117) sayılı yazı.
95- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Hariciye Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Reisliğine gönderilen 14 Ağustos 1942 tarih
ve 32314–1001 (16264) sayılı yazı.
96- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Yunanistan’a Yardım
Heyeti delegesi Saim i. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine
gönderilen 10 Mart 1942 tarih ve 8 (4988) sayılı yazı.
97- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Hilaliahmer Cemiyeti Merkezi
Umumiyesi tarafından hariciye Yüksek Vekâletine gönderilen 13 Mart 1942
tarih ve 4007/163 sayılı yazı
98- KGMA. K. No. 2660, D. No. 1945–1953/9–4. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi merkezi Başkanlığına gönderilen 3 Mart 1942 tarih ve 4592 (4388) sayılı yazı.
99- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Yunanistan’a Yardım
Heyeti delegesi Saim İ. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine
gönderilen 8 Nisan 1942 tarih ve 9 (7272) sayılı yazı.

832 Doç. Dr. Ulvi Keser
100- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliğinin Umumi Merkez Yüksek Riyasetine gönderdiği 26 Mart 1942
tarih ve 291 (6337) sayılı yazısı
101- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Hariciye Vekâletinin Kızılay Cemiyeti Başkanlığına gönderdiği Atina-Pire Başkonsolosluğunun konuyla ilgili raporunu ihtiva eden 17 Nisan 1942 tarih ve 25425/457 (7853) sayılı yazı.
102- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Türkiye Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Kızılay Cemiyeti Yüksek Riyasetine gönderilen
3 Eylül 1942 tarih ve 849 (17711) sayılı yazı.
103- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Yunanistan’a Yardım
Heyeti delegesi Saim i. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine
gönderilen 7 Mayıs 1942 tarih ve 10 (9362) sayılı yazı.
104- KGMA. Kızılay Umum Müdürlüğü’nün Çankaya Maliye Tahsil şubesi
şefliğine gönderdiği 18 Nisan 1942 tarihli ve 10193 sayılı resmi yazısı.
105- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Hariciye Yüksek Vekâletine gönderilen 19 Ocak 1942 tarih ve
807/21 sayılı yazı
106- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi
tarafından Umum Müdürlüğe gönderilen 18 Şubat 1942 tarih ve 3240 sayılı
resmi yazı.
107- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi
tarafından Kızılay İstanbul Mümessilliğine gönderilen 4 Mart 1942 tarih ve
3321/129 sayılı yazı.
108- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Hariciye Vekâleti tarafından Kızılay cemiyeti Umumi Merkezi Başkanlığına gönderilen 5 Eylül 1942 tarih ve
33489/1090 (17687) sayılı yazı.
109- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Münakalat Vekâleti tarafından
Kızılay Umumi Merkez Riyasetine gönderilen 6 Ağustos 1942 tarih ve 15754
sayılı yazı.
110- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Münakalat Vekâleti tarafından
Kızılay Umumi Merkez Riyasetine gönderilen 6 Ağustos 1942 tarih ve 15754
sayılı yazı.
111- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Atina-Pire Başkonsolosluğu tarafından Hariciye Vekâletine gönderilen 5 Mayıs 1942 tarih ve 349/103 sayılı yazı.
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112- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Atina-Pire Başkonsolosluğu tarafından Hariciye Vekâletine gönderilen 15 Haziran 1942 tarih ve 28742/666
(12014) sayılı yazı.
113- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi
tarafından Yüksek Riyasete gönderilen 30 Haziran 1942 tarih ve 13237 sayılı
yazı.
114- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından İstanbul Mümessilliğine gönderilen 18 Ağustos 1942 tarih ve
15041/305 sayılı yazı.
115- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Yüksek Riyasete gönderilen 8 Haziran 1942 tarih ve 524
(11620) sayılı yazı.
116- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi
tarafından Feridun Demokan’a gönderilen 30 Haziran 1942 tarih ve 13237
sayılı yazı.
117- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliliği tarafından Kızılay Umumi Merkez Yüksek Riyasetine yazılan 20
Temmuz 1942 tarih ve 679 (14695) sayılı yazı.
118- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliğine gönderilen 22 Eylül
1942 tarih ve 17054/110 sayılı yazı.
119- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi
tarafından İstanbul Kızılay Cemiyetine gönderilen 7 Kasım 1942 tarih ve 18
sayılı yazı.
120- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Yüksek Riyasete gönderilen 30 Haziran 1942 tarih ve 13237
sayılı yazı.
121- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Münakalat Vekâleti tarafından
Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezine gönderilen 30 Temmuz 1942 tarih ve
6774–9387 (15291) sayılı yazı.
122- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliğine gönderilen 16 Eylül
1942 tarih ve 9 sayılı resmi yazı.

834 Doç. Dr. Ulvi Keser
123- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. United Kingdom Commercial
Cooperation şirketi tarafından 23 Kasım 1942 tarihinde yazılan 786/AGP/
FT (22216) sayılı yazı
124- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4 Kızılay Cemiyeti İstanbul Sorumlusu İ. Cemal Akan tarafından 11 Eylül 1942 tarihinde gönderilen 884
(18171) sayılı yazı
125- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi
tarafından İstanbul Depo Mümessilliğine gönderilen 16 Şubat 1942 tarih ve
2893 sayılı telgraf.
126- KGMA. K. No. 2660, D. No. 1945–1953/9–4. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi merkezi Başkanlığına
gönderilen 3 Mart 1942 tarih ve 4592 (4388) sayılı yazı.
127- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Yunanistan’a Yardım
Heyeti delegesi Saim i. Umar tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine
gönderilen 7 Mayıs 1942 tarih ve 10 (9362) sayılı yazı.
128- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. İstanbul Ellen Birliği tarafından
Kızılay Cemiyeti Yüksek İstanbul Mümessilliğine gönderilen 22 Mart 1942
tarih ve 1050 sayılı yazı.
129- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Türkiye Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Umumi Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen 27 Mart 1942 tarihli ve 293 sayılı yazı.
130- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Başvekâlet Yazı İşleri Dairesi
Müdürlüğü tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi’ne gönderilen 26 Şubat 1942 tarih ve 6–346/826 sayılı resmi yazı.
131- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Deposu Direktörlüğü tarafından Kızılay Umumi Merkezine gönderilen 10 Mart
1942 tarih ve 1648 (5083) sayılı yazı.
132- KGMA. K. No. 2660, D. No. 1945–1953/9–4. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Reisliğine gönderilen 15 Nisan 1942 tarih ve 87/3156 (7731) sayılı yazı.
133- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Emlak ve Eytam Bankası tarafından Kızılay Cemiyeti Umum Müdürlüğüne gönderilen 15 Nisan 1942
tarihli ve 3336 (7974) sayılı resmi yazı
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134- KGMA. K. No. 2660, D. No. 1945–1953/9–4. Kayseri Kızılay Depo memuru Dr. Ferit Kurdoğlu tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen 1 Nisan 1942 tarih ve 58 (6738) sayılı yazı.
135- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Türkiye Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Umumi Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen
11 Mart 1942 tarihli ve 234 sayılı yazı.
136- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Emlak ve Eytam Bankası tarafından Kızılay Cemiyeti Umum Müdürlüğüne gönderilen 15 Nisan 1942
tarihli ve 3336 (7974) sayılı resmi yazı
137- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Haydar Candanlar ve Mithat
Oksancak tarafından İzmir Sıhhiye Müdürlüğüne gönderilen 30 Mart 1942
tarih ve 1560/501 sayılı yazı.
138- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. İzmir Valiliğinin 31 Mart
1942 tarih ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü 1560/501 sayılı yazısı
sureti olarak 7 Nisan 1942 tarihli yazı.
139- KGMA. K. No. 2660, D. No. 1945–1953/9–4. Mithat Oksancak ve Haydar Candanlar tarafından Kızılay Genel Merkezine gönderilen 14 Nisan 1942
tarih ve 7566 sayılı yazı.
140- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 14 Nisan
1942 tarihli ve 82–3111 (7603) sayılı resmi yazı
141- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Kızılay Cemiyeti Genel
Merkezi’ne Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından gönderilen 27
Nisan 1942 tarihli ve 409 (8653) sayılı resmi yazı
142- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliğine gönderilen 23 Mayıs 1942 tarihli ve 2021 (10659) sayılı resmi yazı
143- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Emlak ve Eytam Bankası tarafından Kızılay Cemiyeti Umum Müdürlüğüne gönderilen 15 Nisan 1942
tarihli ve 3336 (7974) sayılı resmi yazı
144- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Kızılay Cemiyeti İstanbul Deposu Direktörlüğü tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen
29 Nisan 1942 tarihli ve 3073 (8981) sayılı resmi yazı
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145- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Kızılay Cemiyeti Ambarları Müdürlüğü/Etimesgut’a gönderilen 29 Aralık 1942 tarihli ve 1149/ 23666 sayılı resmi yazı
146- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Türkiye Kızılay Cemiyeti İstanbul Deposu Direktörlüğü tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine
gönderilen 22 Nisan 1942 tarihli ve 2927 (8253) sayılı resmi yazı
147- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Sümerbank Umum Müdürlüğü tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 16 Mayıs 1942
tarihli ve 22389 (9897) sayılı resmi yazı
148- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Sümerbank Umum Müdürlüğüne gönderilen 16 Mayıs 1942
tarihli ve 4120 sayılı resmi yazının cevabı
149- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Türkiye Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Münakalat Yüksek Vekâletine gönderilen 20 Nisan
1942 tarih ve 6330/270 sayılı yazı.
150- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Türkiye Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Umumi Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen 22 Mayıs 1942 tarih ve 482 (10403) sayılı yazı
151- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından gönderilen 15 Aralık 1942 tarihli ve 23666 sayılı resmi
yazı.
152- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Kızılay Cemiyeti İstanbul
Mümessilliğine Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından gönderilen 29
Nisan 1942 tarihli ve 6867/433 sayılı resmi yazı.
153- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Türkiye Kızılay Cemiyeti tarafından Hariciye Yüksek Vekâletine gönderilen; 82/311 sayılı, 14 Nisan 1942
tarihli yazının karşılığı olan 7002 sayılı resmi yazı.
154- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Kızılay Cemiyeti Umum Müdürlüğü tarafından hazırlanan Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti’ne Terettüp Eden Vazifeler başlıklı resmi yazı.
155- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Kızılay Cemiyeti Umum Müdürlüğü tarafından hazırlanan Hariciye Vekâleti’ne Terettüp Eden Vazifeler
başlıklı resmi yazı.
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156- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Kızılay Cemiyeti Umum Müdürlüğü tarafından Hariciye Vekâleti Yüksek Makamına gönderilen 13 Mayıs
1942 tarihli ve 7740/321 sayılı resmi yazı.
157- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Beynelmilel Kızılhaç Cemiyeti tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Başkanlığına gönderilen 7 Temmuz
1942 tarih ve G.69. G. 3/40 a (15228) sayılı yazı
158- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Başvekâlet Matbuat Umum
Müdürlüğü tarafından Kızılay Cemiyeti Merkez Reisliğine gönderilen 2 Haziran 1942 tarih ve 1957 (11124) sayılı yazıya ekli 31 Mayıs 1942 tarihli Tasviri Efkâr gazetesi.
159- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Hariciye Vekâleti tarafından
Kızılay Cemiyeti Umum Müdürlüğüne gönderilen 6 Haziran 1942 tarihli ve
28196–628(11433) sayılı resmi yazı
160- KGMA. K. No. 2697, D. No. 1942/13-1C. Dışişleri Vekâleti İkinci Daire
Umumi Müdürlüğü tarafından Türkiye Kızılay Derneği Başkanlığına gönderilen 18 Mart 1953 tarihli ve 49299 (5055) sayılı yazı.
161- KGMA. K. No. 2697, D. No. 1942/13-1C. Kızılay Cemiyeti Genel
Merkezi’nin 23 Mayıs 1942 tarihli ve 8701 sayılı resmi yazı.
162- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Kızılay Cemiyeti Merkezi tarafından Başvekâlete gönderilen 18 Haziran 1942 tarih ve 10596/408 sayılı yazı
163- KGMA. K. No. 2697, D. No. 1942/13-1C. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından 19 Ağustos 1942 tarihinde gönderilen 11518 sayılı resmi yazı.
164- KGMA. K. No. 2697, D. No. 1942/13-1C. Münakalat Vekâleti tarafından gönderilen 13 Ağustos 1942 tarihli ve 16206 sayılı resmi yazı.
165- KGMA. K. No. 2697, D. No. 1942/13-1C. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından 12 Ağustos 1942 tarihinde gönderilen 7153 sayılı yazı.
166- KGMA. K. No. 2697, D. No. 1942/13-1C. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından 23 Temmuz 1942 tarihinde gönderilen 7153 sayılı resmi yazı.
167- KGMA. K. No. 2697, D. No. 1942/13-1C. Başvekâlet tarafından gönderilen 25 Haziran 1942 tarihli ve 6/978–6 ve 12899 sayılı resmi yazı
168- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Başvekâlet Matbuat Umum
Müdürlüğü tarafından Kızılay Cemiyeti Merkez Reisliğine gönderilen 2 Haziran 1942 tarih ve 1957 (11124) sayılı yazı.
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169- KGMA. K. No.2697, D. No. 1942/13–1 c. Türkiye Kızılay Derneği İstanbul Deposu Direktörlüğü tarafından Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezi
Başkanlığına gönderilen 24 Mayıs 1947 tarihli ve 4702 (10352) sayılı yazı.
170- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi
tarafından gönderilen 17 Şubat 1943 tarihli ve 2808/162 (1265) sayılı yazı.
171- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c. Türkiye Kızılay Cemiyeti Sıtma, Frengi İlaçları, Monopolleri ve Afyonkarahisar Madensuyu Deposu Direktörlüğü tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Yüksek Reisliğine
gönderilen 1 Mayıs 1943 tarihli ve 4293 (9698) sayılı resmi yazı.
172- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c. Kızılay Cemiyeti İzmir Merkezi tarafından Kızılay Cemiyeti Reisliğine gönderilen 13 Mayıs 1943 tarih ve
493/4937 sayılı yazı.
173- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1943/9-4. Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından Hariciye Yüksek Vekâletine gönderilen 18 Eylül 1943 tarih ve 17074
sayılı yazı.
174- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kızılay Müdürü Umumiliği
Yüksek Makamına Kuşadası Liman Reisi Mustafa Kökten imzasıyla gönderilen Münakalat Vekâleti İzmir Mıntıka Liman Reisliğinin 24 Ocak 1943 tarih
ve 287 sayılı yazısı.
175- KGMA. K. No. 3004, D. No. 1945–1948/9–4. İzmir Kızılay Cemiyeti
Merkezi Reisliğine gönderilen 13 Nisan 1943 tarih ve 6976 sayılı yazı.
176- KGMA. K. No. 3004, D. No. 1945-1948/9-4. Ticaret Vekâleti Teşkilatlandırma Umum Müdürlüğü tarafından Kızılay Genel Müdürlüğüne gönderilen 21 Nisan 1943 tarih ve 4869 (7403) sayılı yazı.
177- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1943/9-4. Münakalat Vekâleti Deniz Nakliyatı Dairesi Reisliği tarafından Kızılay Cemiyeti Reisliğine gönderilen 14
Nisan 1943 tarih ve 2250/3693 (6839) sayılı yazı.
178- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1943/9-4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi
tarafından hazırlanan 22 Mart 1943 tarih ve 4740/363 sayılı yazı.
179- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1943/9-4c. Münakalat Vekâleti Deniz Nakliyatı Dairesi Reisliği tarafından Kızılay Cemiyeti Reisliğine gönderilen 18
Mayıs 1943 tarih ve 2739/4564 (9087) sayılı yazı.
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180- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. XII. Kolordu Komutanlığı tarafından Kuşadası’ndaki ilgili askeri makama gönderilen ve Salih Başotaç’a da
havale edilen 24 Ocak 1944 tarihli ve I.Ş.354 sayılı askeri yazı.
181- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi
Başkanlığına Kuşadası Kızılay Mümessili Salih Başotaç tarafından gönderilen 1 Ekim 1943 tarihli ve 15 sayılı resmi yazı.
182- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi
tarafından Sisam adası Kızılhaç cemiyetine gönderilen 12 Ekim 1943 tarihli
yazı.
183- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kuşadası Kızılay Mümessilliği
tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 10 Ekim 1943 tarihli ve 51 sayılı yazı.
184- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kuşadası Kızılay Mümessilliği
tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 13 Ekim 1943 tarihli ve 73 sayılı yazı.
185- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kızılay Cemiyeti Kuşadası
Temsilciliği tarafından Kızılay Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen 20
Nisan 1944 tarihli ve 415 sayılı resmi yazı.
186- KGMA. Kızılay Kuşadası Merkezi tarafından Kızılay Genel Başkanlığına gönderilen 22 Ekim 1944 tarihli ve 24332 sayılı resmi yazı.
187- KGMA. Kızılay Cemiyeti İzmir Merkezi tarafından Kızılay Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen 26 Ekim 1944 tarihli ve 24473 sayılı resmi yazı.
188- KGMA. Kızılay İzmir Cemiyeti tarafından gönderilen 30 Ekim 1944
tarihli ve 24.786 sayılı resmi yazı.
189- KGMA. Kızılay Cemiyeti İzmir Merkezi tarafından Kızılay Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen 27 Ekim 1944 tarihli ve 24569 sayılı resmi yazı.
190- KGMA. Kızılay Kuşadası Şubesi tarafından Kızılay Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen 28 Ekim 1944 tarihli ve 24.570 sayılı resmi yazı.
191- KGMA. Kızılay Cemiyeti İzmir Merkezi Kızılay mümessili Salih Başotaç tarafından Kızılay Cemiyeti Başkanlığına gönderilen 1 Ekim 1944 tarihli
ve 24785 sayılı resmi yazı.
192- KGMA. Kızılay Cemiyeti İzmir Merkezi Kızılay mümessili Salih Başotaç tarafından Kızılay Cemiyeti Başkanlığına gönderilen 28 Ekim 1944 tarihli ve 24571 sayılı resmi yazı.
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193- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kuşadası Kızılay Mümessilliği
tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 19 Ekim 1943 tarihli ve 105 sayılı yazı.
194- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kuşadası Kızılay Mümessilliği
tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 16 Kasım 1943 tarihli ve 236 sayılı yazı.
195- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kuşadası Kızılay Mümessilliği
tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 17 Kasım 1943 tarihli ve 234 sayılı yazı.
196- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kuşadası Kızılay Mümessilliği
tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 18 Kasım 1943 tarihli ve 308 sayılı yazı.
197- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kuşadası Kızılay Mümessilliği
tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen 23 Kasım 1943 tarihli ve 255 sayılı yazı.
198- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kızılay Cemiyeti Kuşadası
Temsilciliği tarafından Kızılay Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen 24
Kasım 1943 tarihli ve 8640 sayılı resmi yazı.
199- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kızılay Cemiyeti Kuşadası
Temsilciliğiyle ilgili olarak Kızılay Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen
isimsiz ve tarihsiz mektup.
200- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kızılay Cemiyeti Kuşadası
Temsilciliği tarafından Kızılay Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen 22
Aralık 1943 tarihli ve 300 sayılı resmi yazı.
201- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kızılay Cemiyeti Kuşadası
Temsilciliği tarafından Kızılay Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen 30
Aralık 1943 tarihli ve 310 sayılı resmi yazı.
202- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kızılay Umum Müdürlüğüne
İstanbul Depo Müdürlüğü tarafından gönderilen 20 Mart 1944 tarihli ve
8141 sayılı telgraf.
203- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kızılay temsilcisi Salih Başotaç tarafından gönderilen ve Umumi Merkez Muhasebe Müdürü B. Rahmi
Argon tarafından alınan 22 Mart 1944 tarihli ve 8504 sayılı telgraf yazışması
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204- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Türkiye Kızılay Cemiyeti İstanbul deposu tarafından gönderilen 17 Şubat 1944 tarihli ve 5157 sayılı resmi
yazı.
205- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Münakalat Vekâleti tarafından
gönderilen 16 Şubat 1944 tarihli ve 4683 sayılı resmi telgraf yazışması.
206- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından gönderilen 27 Mart 1944 tarihli ve 8901 sayılı resmi yazı.
207- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kızılay Cemiyeti Kuşadası
Temsilciliği tarafından Kızılay Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen 13
Şubat 1944 tarihli ve 353 sayılı resmi yazı.
208- KGMA. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezinin 17 Temmuz 1944 tarihli ve
17855 sayılı resmi yazısı.
209- KGMA. Kızılay Kuşadası Merkezi tarafından Kızılay Genel Başkanlığına gönderilen 14 Eylül 1944 tarihli ve 21859 sayılı resmi yazı.
210- KGMA. Kızılay Kuşadası Merkezi tarafından Kızılay Genel Başkanlığına gönderilen 22 Eylül 1944 tarihli ve 22619 sayılı resmi yazı.
211- KGMA. Kızılay Kuşadası Merkezi tarafından Kızılay Genel Başkanlığına gönderilen 28 Eylül 1944 tarihli ve 22616 sayılı resmi yazı.
212- KGMA. Kızılay Kuşadası Merkezi tarafından Kızılay Genel Başkanlığına gönderilen 4 Ekim 1944 tarihli ve 22922 sayılı resmi yazı.
213- KGMA. Kızılay Kuşadası Merkezi tarafından Kızılay Genel Başkanlığına gönderilen 9 Ekim 1944 tarihli ve 23282 sayılı resmi yazı.
214- KGMA. Kızılay İzmir Merkezi tarafından Kızılay Genel Başkanlığına
gönderilen 10 Ekim 1944 tarihli ve 23531 sayılı resmi yazı.
215- KGMA. Kızılay Kuşadası Merkezi tarafından Kızılay Genel Başkanlığına gönderilen 13 Ekim 1944 tarihli ve 23725 sayılı resmi yazı.
216- KGMA. Kızılay Kuşadası Merkezi tarafından Kızılay Genel Başkanlığına gönderilen 14 Ekim 1944 tarihli ve 23664 sayılı resmi yazı.
217- KGMA. Kızılay Kuşadası Merkezi tarafından Kızılay Genel Başkanlığına gönderilen 21 Ekim 1944 tarihli ve 24176 sayılı resmi yazı.
218- KGMA. Kızılay Kuşadası Merkezi tarafından Kızılay Genel Başkanlığına gönderilen 21 Ekim 1944 tarihli ve 24155 sayılı resmi yazı.
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219- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kızılay Cemiyeti Kuşadası
Temsilciliği tarafından Kızılay Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen 20
Nisan 1944 tarihli ve 415 sayılı resmi yazı.
220- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kızılay Cemiyeti Kuşadası
Temsilciliği tarafından Kızılay Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen tarihsiz ve 470 sayılı rapor.
221- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kızılay Kuşadası Mümessilliği
tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezine gönderilen 22 Nisan 1944 tarihli ve 418 sayılı resmi yazı.
222- KGMA. Kızılay Cemiyeti İzmir Merkezi’nin 21 Ağustos 1944 tarih ve
24346 sayılı yazısı.
223- KGMA. Avukat Baha Nasuh Yörük tarafından Kızılay Umumi Merkezi
Yüksek Reisliğine gönderilen 22 Ağustos 1944 tarihli ve 20.268 sayılı resmi
yazı.
224- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Münakalat Vekâleti Deniz
Nakliyatı Dairesi Reisliği tarafından 3526/3678 sayı ile Kızılay Cemiyeti
Başkanlığına gönderilen resmi yazı.
225- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kızılay Cemiyeti İzmir Merkezi
tarafından 21 Ağustos 1944 tarihinde Kızılay Cemiyeti İzmir Merkezi Reisliğine gönderilen Hukuk Müşaviri Emin Değermen imzalı resmi yazı
226- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kızılay Cemiyeti Genel Müdürüne yazılan 26 Ekim 1944 tarihli ve 24346 sayılı resmi yazı.
227- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kızılay Merkezi Umumiliğine
gönderilen Nazım Melekoğlu imzalı, 17 Ekim 1944 tarihli ve 23854 sayılı yazı.
228- KGMA. Ankara 29 Ekim 1944 tarih ve 24472 sayılı acele telgraf
229- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. İzmir Vali Vekili Agâh Erhan
imzasıyla Kızılay Genel Müdürlüğüne gönderilen 14 Mayıs 1945 tarihli ve
2614 sayılı yazı.
230- KGMA. K. No. 2598, D. No. 1942-1943/9-4c. Kızılay Cemiyeti Genel
Merkezi tarafından Hariciye Yüksek Vekâletine gönderilen 15 Haziran 1942
tarih ve 10247/402 sayılı yazı.
231- KGMA. K. No. 2598, D. No. 1942-1943/9-4c. Hariciye Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi merkezi Reisliğine gönderilen 6 Haziran 1942
tarih ve 28238/631 sayılı yazı.
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232- KGMA. K. No. 2598, D. No. 1942-1943/9-4c. Kızılay Cemiyeti Genel
Merkezi tarafından Sıhhat ve İçtimai Muavenet Yüksek Vekâletine gönderilen 22 Temmuz 1942 tarih ve 12876/23 sayılı yazı.
233- KGMA. K. No. 2598, D. No. 1942-1943/9-4c. Kızılay cemiyeti Umumi Merkezi Reisliği tarafından İzmir Kızılay Reisliğine gönderilen 10 Şubat
1943 tarihli ve 2478 sayılı yazı.
234- KGMA. K. No. 2598, D. No. 1942-1943/9-4c. Gümrük ve İnhisarlar
Vekâleti tarafından Müdür Aziz Kaner imzasıyla yayımlanan 30 Ocak 1943
tarihli ve 2306 (2025) sayılı yazı.
235- KGMA. Türkiye Kızılay Cemiyeti İstanbul Deposu’nun 12 Haziran
1944 tarihli ve 14949 sayılı yazısı.
236- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1943/9-4c. Münakalat Vekâleti Deniz
Nakliyat Dairesi Reisliği tarafından Kızılay Cemiyeti Reisliğine gönderilen
15 Şubat 1943 tarih ve 335 sayılı resmi yazı.
237- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c. Hariciye Vekâleti Birinci Daire
Umum Müdürlüğü tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Reisliğine
gönderilen 19 Şubat 1943 tarih ve 2691/275 (3009) sayılı yazı.
238- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c. Kızılay İzmir Mümessilliğine
gönderilen 27 Şubat 1943 tarih ve 3494 sayılı yazı.
239- KGMA. Atina Başkonsolosu tarafından 11 Ekim 1943 tarihinde hariciye Vekâletine gönderilen 588269 sayılı resmi yazı.
240- KGMA. Vahit Tekin tarafından 8 Eylül 1941 tarihinde gönderilen
17765 sayılı resmi telgraf muhaberatı. KGMA. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından 10 Eylül 1941 tarihinde gönderilen 710/1 sayılı resmi yazı.
241- KGMA. Kızılay Cemiyeti İstanbul deposu Direktörlüğünün 29 Ağustos
1941 tarihli ve 17345 sayılı resmi yazısı.
242- KGMA. Vahit Tekin tarafından 14 Eylül 1941 günü çekilen ve 15 Eylül
1941 tarihinde alınan 18380 sayılı resmi telgraf
243- KGMA. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından hariciye Yüksek
Vekâletine gönderilen 19 Eylül 1941 tarihli ve 1459 sayılı resmi yazı
244- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1941–1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel
Merkezi tarafından Polonya Büyükelçiliğine gönderilen 6 Nisan 1942 tarih
ve 5984/21 sayılı yazı.
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245- KGMA. K. No. 2576, D. No. 1942. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Kızılay Genel Müdürlüğü’ne gönderilen 22 Kasım 1941 tarih
ve 596 sayılı yazı.
246- KGMA. K. No. 2574, D. No. 1942. İzmir Fransa Konsolosluğu tarafından Kızılay Genel Müdürlüğü’ne gönderilen 3 Haziran 1941 tarih ve 86/4207
sayılı yazı.
247- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Kızılay Cemiyeti İzmir Merkezine gönderilen 16 Birinci teşrin
1942 tarih ve 18226 sayılı yazı
248- KGMA. K. No. 2574, D. No. 1942. İzmir Belçika Konsolosluğu tarafından Kızılay Genel Müdürlüğü’ne gönderilen 8 Mayıs 1942, 21 Nisan 1942 ve
21 Mart 1942 tarih ve 230/4467, 22.274.456 ve 203/4409 sayılı yazı.
249- KGMA. K. No. 2574, D. No. 1942. İzmir Fransa Konsolosluğu tarafından Kızılay Genel Müdürlüğü’ne gönderilen 23 Mart 1942, 12 Mart 1942 ve 9
Mart 1942 tarihli ve 205/4414, 201/4404 ve 198/4399 sayılı yazı.
250- KGMA. K. No. 2574, D. No. 1942. İzmir Belçika Konsolosluğu tarafından Kızılay Genel Müdürlüğü’ne gönderilen 21 Temmuz 1942 tarih ve
295/4604 sayılı yazı.
251- KGMA. K. No. 2574, D. No. 1942. İzmir Fransa Konsolosluğu tarafından Kızılay Genel Müdürlüğü’ne gönderilen 6 Mayıs 1942 ve 1 Nisan 1942
tarihli ve 228/4465 ve 211/4428 sayılı yazı.
252- KGMA. K. No. 2576, D. No. 1942. İzmir Belçika Konsolosluğu tarafından Kızılay Genel Müdürlüğü’ne gönderilen 13 Mart 1942 tarih ve 202/4405
sayılı yazı.
253- KGMA. K. No. 2576, D. No. 1942. İzmir Belçika Konsolosluğu tarafından Kızılay Genel Müdürlüğü’ne gönderilen 17 Nisan 1942 tarih ve 220/4454
sayılı yazı.
254- KGMA. K. No. 2574, D. No. 1942. İzmir İngiltere Konsolosluğu tarafından Kızılay Genel Müdürlüğü’ne gönderilen 11 Mart 1942, 31 Mart 1942 ve 5
Mayıs 1942 tarihli ve 199/4401, 22/4429 ve 227/4464 sayılı yazı.
255- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Umumi Merkez Yüksek Riyasetine gönderilen 19 Ocak
1942 gün ve 38 (1226) sayılı yazı
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256- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Ticaret Vekâleti tarafından Gümrük ve İnhisarlar vekâletine gönderilen 24 Eylül 1942 tarih ve 21508 sayılı yazı
257- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Gümrük ve İnhisarlar vekâleti
tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Reisliğine gönderilen 30 Eylül
1942 tarih ve 39653–327 (19215) sayılı yazı.
258- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1943/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi
tarafından İstanbul’da bulunan Kızılay Mümessilliğine gönderilen 13 Nisan
1943 tarih ve 5919/443 sayılı yazı.
259- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c. Hariciye Vekâleti Birinci Daire
Umum Müdürlüğü tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi reisliğine
gönderilen 13 Mayıs 1943 tarihli ve 7104/600 (8564) sayılı yazı.
260- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c.Beynelmilel Kızılhaç Komitesi tarafından 10 Haziran 1943 tarihinde gönderilen DI E 960/MC (11718) sayılı yazı
261- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c.Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi
tarafından verilen 1 Temmuz 1943 tarihli ve 10938 sayılı yazı.
262- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c. Banka Komerçiyale İtalyana
Başmüdürü Aroldo Vannuchi tarafından gönderilen 4 Ağustos 1943 tarihli
ve 15176 sayılı yazı.
263- Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi’nin Başvekâlet Yüksek Makamına gönderdiği 15 Ocak 1941 tarihli yazı.
264- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4 Dış Ticaret Reisliği tarafından
Ticaret Vekili Dr.
Behçet Uz imzasıyla Gümrük ve İnhisarlar Vekâletine gönderilen 20 Ekim
1942 tarih ve 24206 sayılı yazı.
265- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1943/9-4c. Türkiye Kızılay Cemiyeti
Sıtma, Frengi İlaçları, Oyun Kâğıtları, Monopolları ve Afyonkarahisar Madensuyu Deposu Direktörlüğü tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi
Yüksek Reisliğine gönderilen 10 Mart 1943 tarih ve 1759 (4443) sayılı yazı.
266- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi
tarafından Saim Umar ve Feridun Demokan’a gönderilen 12 Ocak 1942 tarihli ve 472/205 sayılı yazı.
267- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Feridun Demokan’a gönderilen 28 Temmuz 1942 tarih ve
13322/389 sayılı yazı.
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268- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Hariciye Vekâleti tarafından
Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi’ne gönderilen 22 Nisan 1942 tarihli ve
15629/478 (8211) sayılı yazı.
269- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1943/9–4. Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2 Haziran 1943 tarih ve 13–2 sayılı rapor.
270- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1943/9–4. Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2 Haziran 1943 tarih ve 13–2 sayılı rapor.
271- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti
tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi merkezi Reisliğine gönderilen 14 Aralık
1942 tarihli ve 40550–327 (217149) sayılı yazı
272- KGMA. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Mersin Merkezi’ne
gönderilen 12 Aralık 1942 tarih ve 95 sayılı resmi yazı.
273- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4 Kızılay Mersin Merkezi tarafından 24 Aralık 1942 gün ve 177/24218 sayılı resmi yazı.
274- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Hariciye Vekâleti tarafından
Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Reisliğine gönderilen 22 Nisan 1942 tarih
ve 25619/476 (8212) sayılı yazı.
275- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9–4. Hariciye Vekâleti Birinci daire
Umum Müdürlüğü tarafından Türkiye Kızılay Genel Merkezine gönderilen
14 Nisan 1943 tarihli ve 5471/464 sayılı yazı.
276- KGMA. K. No. 2576, D. No. 1942/9–4. 20 Şubat 1943 tarihli, 1943 Senesinde Esir Mübadelesi Protokol Müsveddesi.
277- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi
tarafından Poli Korsi, C/O Leon Kahn, B.P. 390, İstanbul adresine gönderilen
4 Haziran 1943 tarihli ve 8947 sayılı yazı.
278- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Dr. Hans Richter, Deutche Orient Bank Dresdner Bank Şubesi
Müdürlerinden, Galata-İstanbul adresine gönderilen 4 Haziran 1943 tarihli
ve 8946 (9731) sayılı yazı.
279- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c. Beynelmilel Kızılhaç Teşkilatı
tarafından Kızılay Cemiyeti Umum Merkezine gönderilen 12 Temmuz 1943
tarih ve 33475 (14705) sayılı yazı.
280- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c. Kızılay Genel Merkezi tarafından Vilhelm Richter’e gönderilen 15 Mayıs 1943 tarihli ve 7715 sayılı yazı
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281- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c. Çanakkale Vilayeti Gelibolu
Kazası Emniyet Komiserliği tarafından gönderilen 8 Mayıs 1943 tarihli ve
1006 (8148) sayılı yazı.
282- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c. İstanbul vilayeti Emniyet Müdürlüğü tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezine gönderilen 26 Nisan
1943 tarihli ve 4654/14676 (7627) sayılı yazı.
283- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c. İstanbul Vilayeti Emniyet Müdürlüğü tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezine gönderilen 28 Nisan
1943 tarih ve 4278/4675 (7628) sayılı yazı.
284- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c. Hilaliahmer Cemiyeti Merkezi
Umumisi tarafından Polonya Büyükelçiliğine gönderilen 29 Nisan 1943 tarihli 6890/11 sayılı yazı.
285- KGMA. K. No. 2787, D. No. 1943/9-4c. Eskişehir Vilayeti Emniyet
Müdürlüğü tarafından Kızılay Cemiyeti Umum Müdürlüğüne gönderilen 8
Mayıs 1943 tarih ve 2452 (8312) sayılı yazı.
286- KGMA. Kızılay Umum Müdürlüğü tarafından Milli Müdafaa Vekâleti
Hava Müsteşarlığı’na gönderilen 5 Nisan 1944 tarihli ve 8612 sayılı yazı
287- KGMA. Türkiye Kızılay Cemiyeti Sayın Umum Müdürlüğüne Hukuk
Müşaviri imzasıyla gönderilen 9 Mart 1944 tarihli ve 397 sayılı resmi yazı.
288- KGMA. Kuşadası Belediye Reisi Fuat Akdoğan imzasıyla Kuşadası kaymakamlığına gönderilen 23 Aralık 1943 tarihli ve 4720 sayılı resmi yazı
289- KGMA. Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi merkezi tarafından gönderilen 3 Birinci kanun 1943 tarihli yazı
290- KGMA. Kızılay Umum Müdürlüğü tarafından gönderilen 3 Nisan 1944
tarihli ve 8355 sayılı resmi yazı.
291- KGMA. Kızılay Genel Müdürlüğü adına Direktör H. Kermen’den Rahmi Argon’a gönderilen 22 Mart 1944 tarih ve 8851 sayılı telefon teyidi.
292- KGMA. Kızılay Genel Müdürlüğü adına Direktör H. Kermen’den Rahmi Argon’a gönderilen 29 Mart 1944 tarih ve 7982 sayılı resmi muhaberat.
293- KGMA. Kızılay Cemiyeti Umum Merkezi tarafından gönderilen 22
Mart 1944 tarihli ve 7346 sayılı yazı
294- KGMA. Direktör H. Kermen vasıtasıyla B. R. Argon’a gönderilen 29
Mart 1944 tarihli ve 9480 sayılı telefon teyidi.
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295- KGMA. Ticaret Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi
Reisliğine gönderilen 4 Nisan 1944 tarihli ve 9780 sayılı resmi yazı.
296- KGMA. Tariş tarafından 12 Şubat 1944 tarihinde gönderilen 4735 sayılı
resmi yazı.
297- KGMA. Kızılay Umum Müdürlüğü tarafından gönderilen 3 Nisan 1944
ve 8356 sayılı, İzmir Merkezi tarafından gönderilen 16 Mart 1944 ve 9 Mart
1944 tarih ve 8243 sayılı yazısı.
298- KGMA. Kızılay Umum Müdürlüğü İzmir Merkezi tarafından gönderilen 16 Mart 1944 ve 9 Mart 1944 tarih ve 8243 sayılı yazısı.
299- KGMA. Hariciye Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi
Reisliğine gönderilen 25 Temmuz 1944 tarihli ve 18231 sayılı resmi yazı.
300- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Yunan Adalarına Yardım
Dosyası. Atina-Pire Başkonsolosu tarafından Hariciye Vekâletine gönderilen
19 Mayıs 1944 tarihli ve 204/98 sayılı yazı.
301- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Hariciye Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Reisliğine gönderilen 30 Mayıs 1944
tarihli ve 13867 sayılı resmi yazı.
302- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Hariciye Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Reisliğine gönderilen 30 Mayıs
1944 tarihli ve 12590 sayılı resmi yazı.
303- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Namık Çonker’e Kızılay
Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 30 Haziran 1944 tarihli ve 15864
sayılı cevabi yazı.
304- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Nouvelles Hebdomadaires isimli gazete tarafından 13 Temmuz 1944 tarihinde Kızılay cemiyeti
Umumi merkezine gönderilen 18004 sayılı yazı.
305- Yunan Kızılhaç teşkilatı tarafından Kızılay Genel Müdürlüğüne gönderilen 22 Temmuz 1943 tarih ve 5729 sayılı yazı.
306- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1943/9-4c. Hariciye Vekâleti Birinci daire
Umum Müdürlüğü tarafından Kızılay Cemiyeti Reisliğine gönderilen 8 Temmuz 1943 tarih ve 10605/847 (12701) sayılı yazı.
307- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliğinin 23 Ekim 1943 tarihli ve 20779 sayılı resmi yazısı
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308- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Reisi imzasıyla 23 İkinci teşrin 1943 tarihinde ve 21819 sayı ile
gönderilen yazı.
309- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Türkiye Cumhuriyeti
Atina-Pire Başkonsolosluğunun 11 Birinci teşrin 1943 tarihli ve 20349 sayılı
resmi yazısı.
310- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Atina Üniversitesi rektörü tarafından 28 Haziran 1944 tarihinde yazılan ve Almanya Büyükelçiliği
vasıtasıyla Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Sabri Şakır
Ansay’a gönderilen yazı
311- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı tarafından 3 Temmuz 1944 tarihinde gönderilen
16698 sayılı resmi yazı.
312- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Ticaret Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti reisliğine gönderilen 23 Mart 1944 tarih ve 7406 sayılı
resmi yazı
313- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Kızılay Cemiyeti Umumi
merkezi Reisi imzasıyla Ticaret Yüksek Vekâletine gönderilen 18 Mart 1944
tarihli ve 6882 sayılı yazı.
314- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından gönderilen 26 Şubat 1943 tarihli ve 23387 sayılı
resmi yazı.
315- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Türkiye Kızılay cemiyeti
Genel Merkezi tarafından İzmir Kızılay Merkezi’ne gönderilen 15 Temmuz
1944 tarihli ve 17759 tarihli resmi yazı.
316- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Türkiye Kızılay Cemiyeti
Merkezliğine gönderilen 20 Temmuz 1944 tarihli ve 18066 sayılı resmi yazı.
317- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Münakalat Vekâleti Kabotaj reisliği tarafından 13 Temmuz 1944 günü gönderilen 17363 sayılı resmi
yazı.
318- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Kızılay Cemiyeti Genel
Merkezi tarafından 13 Temmuz 1944 günü gönderilen 17502 sayılı resmi yazı.
319- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Münakalat Vekâleti Nakliyat Dairesi Reisliği’nin 31 Temmuz 1944 tarihli ve 18732 sayılı resmi yazısı.
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320- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Kızılay Cemiyeti Umumi
Merkezi Reisi imzasıyla 22 Temmuz 1944 günü gönderilen 18206 sayılı resmi
yazı.
321- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Kızılay Cemiyeti Genel
başkanlığı tarafından gönderilen 1–7 Ağustos 1944 tarihli ve 18842, 18600
sayılı resmi duyurular. ,
322- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Türkiye Kızılay Cemiyeti İstanbul deposu tarafından gönderilen 15 Eylül 1944 tarihli ve 21745 sayılı
resmi yazı.
323- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Hariciye Vekâleti’nin 8
Eylül 1944 tarihli ve 21131 sayılı yazısı.
324- Münakalat Vekâleti Deniz Nakliyat Reisliği’nin 13 Eylül 1944 tarihli ve
21528 sayılı resmi yazısı.
325- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Ticaret Vekâleti’nin 6
Birinci Teşrin 1944 tarihli ve 23.020 sayılı resmi yazısı.
326- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Kızılay cemiyeti Umumi
merkezinin 3 İkinci teşrin 1943 tarihli ve 20269 sayılı yazısı
327- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Türkiye Kızılay Cemiyeti
İstanbul Mümesilliği tarafından gönderilen 28 Mart 1944 tarih ve 9252 yazı
328- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından gönderilen 13 Nisan 1944 tarihli ve 10713 sayılı
resmi yazı
329- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Kızılay Cemiyeti Umumi
Merkezi Reisi imzasıyla Hariciye Vekâletine gönderilen 19 Nisan 1944 tarihli
ve 10358 sayılı resmi yazı.
330- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Türk-Ellas Şirketi tarafından Kızılay Cemiyeti Umum Merkezine gönderilen 3 Ağustos 1944 tarih
ve 19080 sayılı müracaat yazısı
331- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Kızılay Genel Müdürlüğü
tarafından Türk-Ellas Şirketi’ ne gönderilen 11 Ağustos 1944 tarihli ve 19620
sayılı resmi yazı.
332- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Kızılay Cemiyeti İzmir
Merkezi Kızılay mümessili Salih Başotaç tarafından Kızılay Cemiyeti Başkanlığına gönderilen 19 Ekim 1944 tarihli ve 23970 sayılı resmi yazı.
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333- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Yunanistan’a Yardım
Dosyası. Hariciye Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Reisliğine gönderilen
13 Kasım 1944 tarihli telefon teyidi.
334- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Yunanistan’a Yardım
Dosyası. Hariciye Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Reisliğine gönderilen
15 İkinci teşrin 1944 tarihli telefon teyidi.
335- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Yunanistan’a Yardım
Dosyası. Hariciye Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Reisliğine gönderilen
16 İkinci teşrin 1944 tarihli telefon teyidi.
336- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Yunanistan’a Yardım
Dosyası. Hariciye Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Reisliğine gönderilen
18 İkinci teşrin 1944 tarihli telefon teyidi.
337- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Yunanistan’a Yardım
Dosyası. Hariciye Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Reisliğine gönderilen
22 İkinci teşrin 1944 tarihli telefon teyidi.
338- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Yunanistan’a Yardım
Dosyası. Hariciye Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Reisliğine gönderilen
27 İkinci teşrin 1944 tarihli telefon teyidi.
339- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Yunanistan’a Yardım
Dosyası. Hariciye Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Reisliğine gönderilen
24 İkinci teşrin 1944 tarihli ve 1681 sayılı resmi yazı.
340- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Yunanistan’a Yardım
Dosyası. Hariciye Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Reisliğine gönderilen
30 İkinci teşrin 1944 tarihli ve 1691 sayılı resmi yazı.
341- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Yunanistan’a Yardım
Dosyası. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Umumi Merkez
Yüksek Riyasetine gönderilen 3 Birinci teşrin 1944 tarihli ve 850 sayılı yazı.
342- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Yunanistan’a Yardım
Dosyası. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Umumi Merkez
Yüksek Riyasetine gönderilen 3 Birinci teşrin 1944 tarihli ve 851 sayılı yazı.
343- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Yunanistan’a Yardım
Dosyası. Kızılay Cemiyeti İstanbul Mümessilliği tarafından Umumi Merkez
Yüksek Riyasetine gönderilen 22 Ocak 1945 tarihli ve 45 sayılı yazı.
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344- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944- 1945/9–4. Kızılay Kuşadası Şubesi
tarafından gönderilen 14 Şubat 1945 tarih ve 3771 sayılı resmi yazı
345- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944- 1945/9–4. Kızılay Kuşadası
Şubesi’nin 7 Şubat 1945 tarih ve 3277 tarihli cevabi yazısı.
346- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944- 1945/9–4. Direktör Haydar Kermen
ile Kızılay Umum Müdürü Remzi Gönenç arasında yapılan 5 Ocak 1945 tarihli ve 619 sayılı telefon görüşmesi.
347- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944- 1945/9–4. Türkiye Kızılay Cemiyeti
Sıtma, Frengi İlaçları, Oyun Kâğıtları, Monopolları ve Afyonkarahisar Madensuyu Deposu Direktörlüğü tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi
Yüksek Reisliğine gönderilen 8 İkinci kanun 1945 tarihli ve 432 sayılı yazı.
348- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944- 1945/9–4. Direktör Haydar Kermen
ile Kızılay Umum Müdürlüğü arasında yapılan 11 Ocak 1945 tarihli telefon
görüşmesi.
349- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Yunanistan’a Yardım Dosyası. Başvekâlet Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü tarafından Kızılay Cemiyeti Reisliğine gönderilen 7 Aralık 1944 tarihli ve 10010/8292 sayılı resmi yazı.
350- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Yunanistan’a Yardım
Dosyası. Hariciye Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Reisliğine gönderilen
9 Aralık 1944 tarihli ve 1733 sayılı resmi yazı.
351- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Yunanistan’a Yardım Dosyası. Başvekâlet Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü tarafından Kızılay Cemiyeti Reisliğine gönderilen 1 Aralık 1944 tarihli ve 772/81861 sayılı resmi yazı.
352- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Yunanistan’a Yardım
Dosyası. Hariciye Vekâleti tarafından Kızılay Cemiyeti Reisliğine gönderilen
9 İkinci kanun 1944 tarihli ve 1717 sayılı resmi yazı.
353- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Yunanistan’a Yardım
Dosyası. Kızılay Cemiyeti Reisliği tarafından Hariciye Vekâletine gönderilen
25 İkinci kanun 1945 tarihli ve 1726 sayılı resmi yazı.
354- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1949/9–4. Mehmet Taş tarafından
Kızılay Genel Riyasetine gönderilen 22 Ocak 1945 tarihli ve 1810 sayılı yazı.
355- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9-4. Türkiye Kızılay Cemiyeti
Umumi Merkezi tarafından Yüksek Reisliğe gönderilen 11 Aralık 1941 tarihli
ve Md. sayılı yazı.
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356- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Türkiye Kızılay Cemiyeti
İstanbul Mümessilliği tarafından Yüksek Reisliğe gönderilen 6 Aralık 1941
tarihli ve 626 sayılı yazı.
357- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1941- 1943/9–4. Türkiye Amerikan Board
Heyeti tarafından 6 Aralık 1941 tarihinde gönderilen 569 sayılı yazı.
358- KGMA. K. No. 2599, D. No. 1942/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından Balıkesir Kızılay Merkezi Reisliğine gönderilen 22 Mayıs 1941
tarihli ve 7793 sayılı yazı.
359- KGMA. K. No. 2883, D. No. 1947. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından hazırlanan 26 Ağustos 1948 tarihli ve 20005 sayılı yazı.
360- KGMA. K. No. 2883, D. No. 1947. Isparta Esirler Kampı Komutanı Binbaşı Naci Erda imzasıyla gönderilen 17 Mart 1946 tarihli ve 4440 sayılı yazı.
361- KGMA. K. No. 2883, D. No. 1947. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından hazırlanan 22 Temmuz 1946 tarihli ve 15631 sayılı yazı.
362- KGMA. K. No. 2883, D. No. 1947. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından hazırlanan 4 Aralık 1947 tarihli ve 24017 sayılı yazı.
363- KGMA. K. No. 2883, D. No. 1947. Isparta Esirler Kampı Komutanı Binbaşı Naci Erda imzasıyla gönderilen 8 Temmuz 1946 tarihli ve 5164 sayılı yazı.
364- KGMA. K. No. 2883, D. No. 1947. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından hazırlanan 1 Nisan 1949 tarihli ve 5699 sayılı ve ayrıca 6 Nisan 1949
tarihli ve 2113 sayılı yazı ve KGMA.
365- KGMA. K. No. 2883, Dosya 1944-1949-II, Mültecilere Yardım dosyası
366- KGMA. K. No. 2883, Dosya 1944-1949-II, Mültecilere Yardım Dosyası.
Yozgat Emniyet Müdürlüğü tarafından Kastamonu Mülteciler Misafirhanesi
Müdürlüğüne gönderilen 21 Mayıs 1949 tarihli ve 247 sayılı yazı.
367- KGMA. K. No. 2883, Dosya 1944-1949-II, Mültecilere Yardım Dosyası.
Kastamonu Mülteciler Misafirhanesi Müdürlüğü tarafından Kızılay Genel
Başkanlığına gönderilen 25 Mayıs 1949 tarihli ve 8809 sayılı yazı.
368- KGMA. K. No. 2883, D. No. 1947. Kastamonu Mülteciler Misafirhanesi
Müdürü Rıza Tunç tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen
6 Haziran 1949 tarihli ve 108 sayılı yazı.
369- KGMA. K. No. 2883, D. No. 1947. Kastamonu Mülteciler Misafirhanesi
Müdürü Rıza Tunç tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen
9 Haziran 1949 tarihli ve 115 sayılı yazı.
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370- KGMA. K. No. 2883, D. No. 1947. Kastamonu Mülteciler Misafirhanesi
Müdürü Rıza Tunç tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezine gönderilen
24 Haziran 1949 tarihli ve 153.D.12 sayılı yazı.
371- KGMA. K. No. 2660, D. No. 1945–1953/9–4. İstanbul Belediyesi Sağlık
İşleri Müdürlüğü tarafından gönderilen 2136–4408 (12537) sayılı yazı.
372- KGMA. K. No. 2660, D. No. 1945–1953/9–4. İstanbul Kızılay Deposu
Müdürlüğüne Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 1 Haziran 1946
tarihli ve 10698 sayılı telefon teyidi.
373- KGMA. K. No. 2660, D. No. 1945–1953/9–4. Türkiye Kızılay Derneği İstanbul Deposu Direktörlüğü tarafından Türkiye Kızılay Derneği Genel
Merkezi Başkanlığına gönderilen 9 Ocak 1947 tarihli ve 1172 (940) sayılı yazı.
374- KGMA. K. No. 2660, D. No. 1945–1953/9–4. Yunanistan Kralı adına
Sivil Kabine Şefi P. Pipinellis tarafından 3 Şubat 1947 tarihinde Kızılay Genel
başkanlığına ve Türkiye’nin Atina Büyükelçiliğine gönderilen 4012 sayılı yazı.
375- KGMA. K. No. 2660, D. No. 1945–1953/9–4. Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından 8 Kasım 1948 tarihinde gönderilen 20519 sayılı yazı.
376- KGMA. K. No. 2660, D. No. 1945–1953/9–4. Türkiye Kızılay Derneği
İstanbul Deposu Direktörlüğü tarafından Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen 3 Mart 1949 tarihli ve 1309 (4066) sayılı yazı.
377- KGMA. K. No. 2660, D. No. 1945–1953/9–4. Türkiye Kızılay Derneği
Genel Merkezi tarafından Genel Müdürlüğe gönderilen 5 Haziran 1950 tarihli ve 951 sayılı yazı.
378- KGMA. K. No. 2660, D. No. 1945–1953/9–4. Kızılay Genel Müdürlüğü
tarafından hazırlanan 1 Ekim 1949 tarihli ve 14632 sayılı yazı.
379- KGMA. K. No. 2885, D. No. 1944–1949/9–4. Kızılay Derneği Marmaris Şubesi tarafından Kızılay Derneği genel Merkezine gönderilen 19 Mayıs
1949 tarihli ve 2 sayılı yazı.
380- KGMA. K. No. 2885, D. No. 1944–1949/9–4. Dâhiliye Vekâleti Emniyet Umum Müdürlüğü tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen 6 Birinci kanun 1944 tarihli ve 62321 (27029) sayılı yazı.
381- KGMA. K. No. 2885, D. No. 1944–1949/9–4. Dâhiliye Vekâleti Emniyet Umum Müdürlüğü tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen 6 Birinci kanun 1944 tarihli ve 62321 (27029) sayılı yazıya
ekli Rodos Başpiskoposuna ait 5 Kasım 1944 tarihli yazı.
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382- KGMA. K. No. 2885, D. No. 1944–1949/9–4. Dâhiliye Vekâleti Emniyet Umum Müdürlüğü tarafından Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen 6 Birinci kanun 1944 tarihli ve 62321 (27029) sayılı yazıya
ekli Rodos adası Katolik, Ortodoks ve Müslüman cemaat başkanları tarafından imzalanmış 31 Ekim 1944 tarihli yazı.
383- KGMA. K. No. 3004, D. No. 1945–1948/9–4. Devlet Demiryolları ve
Limanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne gönderilen 25 Mart 1946 tarih ve
5723 sayılı yazı.
384- KGMA. K. No. 3004, D. No. 1945–1948/9–4. Kızılay Genel Müdürlüğüne yapılan 8 Birinci kanun 1945 tarih ve 21820 sayılı telefon teyidi.
385- KGMA. K. No. 3004, D. No. 1945–1948/9–4. Kızılay Genel Müdürlüğü
Sıtma, Frengi İlaçları, Oyun Kâğıtları, Monopolları ve Afyonkarahisar Madensuyu Deposu Direktörlüğü tarafından Kızılay Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen 13 Aralık 1945 tarih ve 8046 (24660) sayılı yazı.
386- KGMA. K. No. 3004, D. No. 1945–1948/9–4. Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğüne gönderilen 23 Şubat
1946 tarih ve 3962 (7932) sayılı yazı.
387- KGMA. K. No. 3004, D. No. 1945–1948/9–4. Münakalat Vekâleti Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü tarafından Kızılay Derneği Genel Müdürlüğüne gönderilen 26 Şubat 1946 tarih ve 70755–17 (4739)
sayılı yazı.
388- KGMA. K. No. 3004, D. No. 1945–1948/9–4. Münakalat Vekâleti Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü tarafından Kızılay Derneği Genel Müdürlüğüne gönderilen 11 Nisan 1946 tarih ve 70755–17 (7932)
sayılı yazı.
389- KGMA. K. No. 3004, D. No. 1945–1948/9–4. Kızılay Derneği Başkanlığına Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 25 Mart
1946 tarih ve 5722 sayılı yazı.
390- KGMA. K. No. 3004, D. No. 1945–1948/9–4. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğüne gönderilen 8 Nisan 1946 tarih ve 65490 sayılı yazı.
391- KGMA. K. No. 3004, D. No. 1945–1948/9–4. Kızılay Cemiyeti Genel
Merkezi tarafından hazırlanan harcamalarla ilgili rapor.
392- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Marmaris İskân Memurluğu
tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi Başkanlığına gönderilen 25
Mayıs 1945 tarihli ve 954 (11276) sayılı yazı.
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393- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Sağlık ve İçtimai Muavenet
Yüksek Bakanlığına Türkiye Kızılay Cemiyeti tarafından gönderilen 7 Şubat
1945 tarihli ve 9–4 sayılı yazı.
394- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Vekâleti İskân Umum Müdürlüğü tarafından Kızılay Umum Müdürlüğüne
gönderilen 3 Şubat 1945 tarihli ve 98583 (2806) sayılı yazı.
395- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Kızılay Datça Şubesi tarafından Kızılay Umumi Merkezi Reisliğine gönderilen 3Ocak 1945 tarihli ve 60
(1234) sayılı yazı.
396- KGMA. K. No. 2789, D. No. 1943-9-4c. Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Vekâleti İskân Umum Müdürlüğü tarafından Kızılay Umum Müdürlüğüne
gönderilen 28 Nisan 1945 tarihli ve 102362 (8887) sayılı yazı.
397- KGMA. K. No. 2885, D. No. 1944–1949/9–4. Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı İskân Umum Müdürlüğü tarafından İskân Müdürü ve Muğla Valisi
Ethem imzasıyla Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen 13
Temmuz 1945 tarihli ve 106148 (14090) sayılı yazı.
398- KGMA. K. No. 2885, D. No. 1944–1949/9–4. Rodos Türkleri adına
Fethiye’den Kızılay Genel Başkanı Ali Rana Tarhan’a gönderilen yazı.
399- KGMA. K. No. 2885, D. No. 1944–1949/9–4. Rodos halkı adına Kızılay Cemiyeti Riyaseti Muhteremesine gönderilen 19 Temmuz 1945 tarihli ve
15106 sayılı yazı.
400- KGMA. K. No. 2885, D. No. 1944–1949/9–4. Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı İskân Umum Müdürlüğü tarafından Muğla Valisi İbrahim Ethem
Akıncı imzasıyla Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen 10
Ağustos 1945 tarihli ve 107507 (16264) sayılı yazı.
401- KGMA. K. No. 2885, D. No. 1944–1949/9–4. Muğla Valisi İbrahim
Etem Akıncı imzasıyla yayımlanan 3167 sayılı yazı sureti ve Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı İskân Umum Müdürlüğü tarafından yazılan 17 Eylül 1945
tarihli ve 108733 (18631) sayılı yazı.
402- KGMA. K. No. 2885, D. No. 1944–1949/9–4. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti İskân Umum Müdürlüğü tarafından Kızılay Cemiyeti Genel
Merkezi Başkanlığına gönderilen 17 Eylül 1945 tarihli ve 108714 (18614) sayılı yazı.
403- KGMA. K. No. 2885, D. No. 1944–1949/9–4. Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti İskân Umum Müdürlüğü tarafından Muğla Valisi Etem Akıncı
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imzasıyla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilen 30 Mart 1946 tarihli ve 533 sayılı yazı.
404- KGMA. K. No. 2885, D. No. 1944–1949/9–4. Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı İskân Umum Müdürlüğü tarafından Başbakanlık Yüksek Katına
gönderilen 18 Nisan 1946 tarihli ve 3657/11 sayılı yazı.
405- KGMA. K. No. 2885, D. No. 1944–1949/9–4. Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı İskân Umum Müdürlüğü tarafından Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönderilen 15 Ocak 1947 tarihli ve 364 sayılı yazı sureti.
406- KGMA. K. No. 2885, D. No. 1944–1949/9–4. Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı İskân Umum Müdürlüğü tarafından Başbakanlık Yüksek Katına 7
Şubat 1947 tarihli ve 16554 sayılı yazı sureti.
407- KGMA. K. No. 2885, D. No. 1944–1949/9–4. Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığı İskân Umum Müdürlüğü tarafından Kızılay Derneği Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen 7 Şubat 1947 tarihli ve 16555 (3279) sayılı yazı.
408- KGMA. K. No. 2885, D. No. 1944–1949/9–4. Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye Kızılay Derneği Genel Merkezi Başkanlığına gönderilen 8
Aralık 1948 tarihli ve 27494/2768 sayılı yazı.
409- KGMA. K. No. 2885, D. No. 1944–1949/9–4. Rodos Başkonsolosluğundan alınan 24 Kasım 1948 tarihli ve 706–221–12 sayılı yazı.
410- KGMA. K. No. 2885, D. No. 1944–1949/9–4. Rodos Başkonsolosluğundan alınan 25 Şubat 1948 tarihli ve 85–4–18 sayılı yazı.
411- KGMA. K. No. 2660, D. No. 1945–1953/9–4. Dışişleri Vekâleti İkinci
Daire Umumi Müdürlüğü tarafından Türkiye Kızılay Derneği Başkanlığına
gönderilen 25 Ağustos 1952 tarihli ve 21652 (12453) sayılı yazı.
412- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Hariciye Vekâleti Ticaret
ve İktisat Dairesi Umumi Müdürlüğü tarafından Kızılay Cemiyeti Umumi
Merkezi Reisliğine gönderilen 3 Nisan 1944 tarihli ve 9595 sayılı resmi yazı.
413- KGMA. K.No.2885, D.No.1944-1945/9-10. Atina’daki Yunan Kızılhaç
Teşkilatı tarafından Kızılay Genel Müdürü İnayetullah Cemal Özkaya’ya
gönderilen 16 Haziran 1944 tarihli rapor.
414- KGMA. K.No.2885, D.No.1944-1945/9-10. Atina’daki Yunan Kızılhaç
Teşkilatı tarafından Kızılay Genel Müdürlüğüne gönderilen 4 Nisan 1942 tarihli rapor.
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415- KGMA. K.No.2885, D.No.1944-1945/9-10. Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı tarafından Kızılay Genel Müdürlüğüne gönderilen 5 Mart 1945 tarihli
resmi yazı.
416- KGMA. K.No.2885, D.No.1944-1945/9-10. Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı Ankara Temsilciliği tarafından Kızılay Genel Müdürlüğüne gönderilen
15 Şubat 1945 tarihli resmi yazı.
417- KGMA. K.No.2885, D.No.1944-1945/9-10. Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı Ankara Temsilciliği tarafından Kızılay Genel Müdürlüğüne gönderilen
15 Mart 1943 tarihli resmi yazı.
418- KGMA. K.No.2885, D.No.1944-1945/9-10. Uluslararası Kızılhaç Cemiyeti adalar sorumlusu tarafından 26 Şubat 1945 tarihinde Kızılay Genel
Müdürlüğüne gönderilen Yunan adalarına yönelik yardım faaliyetleriyle ilgili
ML 389 sayılı mesaj.
419- KGMA. K. No. 2883, D. No. 1947. Kızılay Cemiyeti Genel Merkezi tarafından hazırlanan 28 Aralık 1948 tarihli ve 64372 sayılı yazı.
420- KGMA. K. No. 2576, D. No. 1942/9–4. Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı
Atina Temsilciliği tarafından Kızılay Cemiyeti Başkanlığına gönderilen 4 Nisan 1942 tarihli ve 5423/7536 sayılı resmi rapor.
421- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Uluslararası Kızılhaç
Teşkilatı Atina Temsilciliği tarafından Kızılay Cemiyeti Başkanlığına gönderilen 18 Mayıs 1944 tarihli ve 4596 sayılı resmi yazı.
422- KGMA. K. No. 2882, D. No. 1944–1945/ 9–4. Uluslararası Kızılhaç
Teşkilatı Atina Temsilciliği tarafından Kızılay Cemiyeti Başkanlığına gönderilen 16 Haziran 1944 tarihli ve 5119 sayılı resmi rapor.
423- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1943/9-4c. Kızılay Cemiyeti Başkanlığı tarafından Belçika Kongo’sundaki Kızılhaç temsilciliğine gönderilen 25 Ocak
1943 tarihli Yunanistan’a yardım konulu resmi yazı.
424- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1943/9-4c. Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı
tarafından Kızılay Cemiyeti Başkanlığına gönderilen “Savaş Esirlerine Yardım” konulu 6 Ocak 1943 tarihli ve CCG 4442 SBB/JR sayılı resmi yazı.
425- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1943/9-4c. Kızılay Cemiyeti Başkanlığı
tarafından Uluslararası Kızılhaç Teşkilatına gönderilen 15 Mart 1943 tarihli
ve RC/JK ANK 167 sayılı resmi yazı.
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426- KGMA. K. No. 2603, D. No. 1943/9-4c. Yunanistan Kızılhaç Teşkilatı
tarafından Kızılay Cemiyeti Başkanlığına gönderilen 22 Temmuz 1943 tarihli ve 5129 sayılı resmi yazı.

II-Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi
1- Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezi’nin 13 Kasım 1940 tarihli Başvekâlet Yüksek makamına gönderdiği T/22804 sayılı yazısı
2- CHP İzmir bölgesi müfettişi ve İstanbul milletvekili G. Bahtiyar Göker’in
CHP ve ilgili bakanlıklara gönderdiği 28 Nisan 1942 tarihli ve 189 sayılı raporu.
3- Dâhiliye Vekâleti Emniyet Umum Müdürlüğü tarafından 26 Ocak 1944
tarihinde Başvekâlete gönderilen 03742 sayılı yazı
4- CHP Bölge Müfettişi Dr. Şerafettin Bürge’nin 24 Kasım 1944 tarihli ve
73056 sayılı telgrafı.
5- Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti, Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı’nın
24 Şubat 1944 tarihinde Yüksek Başvekâlete gönderdiği 25529/1060 sayılı
yazısı
6- Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti’nin CHP Genel Sekreterliği’ne gönderdiği 25 Mayıs 1942 tarih ve 51879/113 sayılı yazısı
7- Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti’nin 5 Haziran 1942 tarihinde CHP
Genel Sekreterliği’ne gönderdiği 1856 sayılı yazı
8- Ticaret Bakanlığı’nın CHP Genel Sekreteri Memduh Şevket Esendal’a
gönderdiği “Çeşme’de bulunan Yunan mültecilerinin ekmeklik ihtiyacı” konulu 18 Mayıs 1942 tarih ve 15/14781 sayılı yazısı.
9- Hariciye Vekâletinin Başvekâlete gönderdiği 17 Ocak 1942 tarihli ve
29730/30 sayılı yazısı
10- Hariciye Vekâleti’nin Yüksek Başvekâlete gönderdiği 27 Eylül 1941 tarih
ve 15446/440 sayılı raporu.
11- Hariciye Vekâletinin 18 Şubat 1943 tarihinde Başvekâlete gönderdiği
2605/65 sayılı yazısı
12- Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Vilayeti İdare Heyeti Reisliği’nin 5 Haziran 1942 tarihinde CHP Genel Sekreterliği’ne gönderdiği 56084 sayılı yazı
13- Dâhiliye Vekâleti Hususi Kalem Müdürlüğü’nün Cumhuriyet Halk Partisi
Genel Sekreterliği’ne gönderdiği 14 Ağustos 1942 tarihli ve 3/164 sayılı yazısı
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14- Münakalat Vekâleti, Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğü’nün
17 Ekim 1945 tarihinde Başbakanlığa gönderdiği 70755–17/10865 sayılı yazısı
15- Başbakanlık Yazı işleri Müdürlüğü 4/10119 numaralı, 11641.433/537 sayılı ve 18 Kasım 1940 tarihli yazısı
16- 7 Ekim 1943 tarih ve 2–20759 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 5 Mart
1948 tarih ve 77–648 sayılı Başbakanlık yazısı.
17- Milli Müdafaa Vekâleti Ordu Dairesi’nin 1692/20864 sayılı ve 18 Şubat
1941 tarihli yazısı
18- Hariciye Vekâleti, İkinci Daire Umum Müdürlüğü’nün Yüksek Başvekâlete gönderdiği 9 Nisan 1941 tarihli ve 6381/157 sayılı resmi yazısı
19- Hariciye Vekâleti, Ticaret ve İktisat Dairesi Umum Müdürlüğü’nün 17
Aralık 1944 tarihli ve 42753/262 sayı ile başbakanlığa gönderdiği rapor.
20- Münakalat Vekâleti, Deniz Nakliyat Dairesi Reisliği’nin Yüksek Başvekâlete 23 Eylül 1942 tarihli ve 7734/11426 sayılı yazısı.
21- Hariciye Vekâleti, Konsolosluk ve Muhtelit Hukuk Dairesi Umum
Müdürlüğü’nün Başbakanlığa gönderdiği 30 Mayıs 1941 tarihli ve 30303/146
sayılı yazısı
22- Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti’nin 11 Kasım 1944 tarihinde Başvekâlete
gönderdiği 54125/118 sayılı yazısı
23- Hatay Valiliği’nin Başbakanlığa gönderdiği 5 Mayıs 1941 tarihli yazısı.
24- Hariciye Vekâleti 73822/243 sayılı ve 15 Mayıs 1940 tarihli yazısı ve Başbakanlık Kararlar Dairesi Müdürlüğü’nün 2/13544 sayılı kararı ile 25 Mayıs
1950 tarihli cevabi yazısı
25- Başvekâletin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliğine 3 Şubat 1941 ve
4/650 sayılı yazısı.
26- Milli Müdafaa Vekâleti’nin 2 Temmuz 1942 tarihli yazısı
27- Milli Müdafaa Vekâleti Ordu Dairesi tarafından Başvekâlete gönderilen 8
Haziran 1942 tarihli ve 14381 sayılı yazı
28- Milli Müdafaa Vekâleti Ordu Dairesi tarafından Başvekâlete gönderilen 1
Temmuz 1942 tarihli ve 16125 sayılı yazı
29- Genelkurmay Başkanlığı III. Şube 4. Kısım tarafından Başbakanlığa gönderilen 18 Ağustos 1942 tarihli ve 21321 sayılı yazı.
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30- Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti tarafından Başvekâlet Yüksek
Makamı’na gönderilen 8 Mart 1943 tarihli ve 65277/84 sayılı yazı
31- Hariciye Vekâleti, Üçüncü Daire Umum Müdürlüğü’nün Yüksek Başvekâlete gönderdiği 18 Ağustos 1943 tarihli ve 13037/270 sayılı yazısı
32- BCA.030.10.100.646.17.
33- BCA.030.10.55.367.33
34- BCA.030.10.55.367.32
35- BCA.030.10.179.236.7
36- BCA.030.10.55.368.3
37- BCA.030.10.55.367.1
38- BCA.030.10.55.367.37
39- BCA.30.18.1.2.94.29.4.
40- BCA.030.18.01.02.107.104.2
41- BCA.030.10.235.589.20
42- BCA.030.10.56.377.3
43- BCA.30.18.1.2.85.119.20.
44- BCA.030.10.55.368.20
45- BCA.30.18.1.2.91.59.17
46- BCA. 030.10.117.812.5
47- BCA. 30.10.0.0144.31.9
48- BCA.030.10.55.367.2
49- BCA.030.10.235.590.4
50- BCA.030.10.55.367.5
51- BCA. 30.11.1.0143.37.15		
52- BCA.030.18.01.02.93.122.16.
53- BCA.30.18.1.2.88.85.19
54- BCA. 30.18.1.2.92.71.5
55- BCA.030.18.01.02.93.107.10.
56- BCA. 030.10. 116.811.12
57- BCA. 30.18.1.2.88.97.6
58- BCA.030.10.101.652.29
59- BCA.030.18.01.02.88.91.10
60- BCA.08.18.01.02.93.113.18
61- BCA. 030.10.73.481.12
62- BCA.030.18.01.02.108.25.6
63- BCA. 030.18.01.02.89.111.1
64- BCA.030.18.01.02.107.93.6
65- BCA.030.10.10.235.587.15
66- BCA.030.10.169.173.37.
67- BCA.030.10.99.641.8
68- BCA.030.10.178.227.11
69- BCA.030.18.12.97.120.20.
70- BCA. 030.10.256.724.17.
71- BCA.030.10.01.02.102.65.5
72- BCA. 030.18.01.02.107.107.15
73- BCA.030.18.01.02.101.19.13
74- BCA.030.18.01.02.106.51.8
75- BCA.030.10.124.881.10
76- BCA.030.18.01.02.92.94.10.
77- BCA.030.18.01.02.107.94.16
78- BCA.030.18.01.02.107.103.12
79- BCA.030.18.01.02.105.68.9
80- BCA.030.18.01.02.105.64.8
81- BCA.030.18.01.02.108.41.18
82- BCA.030.10.117.815.8
83- BCA.030.10.219.476.15.
84- BCA.030.10.117.813.5.
85- BCA.030.10.48.309.8
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86- BCA.030.10.171.185.4
88- BCA.030.10.117.815.6
90- BCA.030.18.01.02.96.86.18
92- BCA.030.10.178.234.15
94- BCA.030.10.117.814.2
96- BCA.030.10.171.185.21.
98- BCA.030.10.206.407.31.
100- BCA.030.18.01.02.98.30.09
102- BCA.030.18.01.02.93.107.5
104- BCA.030.10.171.186.13.
106- BCA.030.18.01.02.108.23.17
108- BCA. 30.18.1.2.94.35.13
110- BCA.030.18.01.02.102.45.7
112- BCA.030.18.01.02.93.107.6
114- BCA. 030.10.169.176.24
116- BCA.030.10.117.815.4
118- BCA.030.10.117.813.8
120- BCA.030.10.266.793.49.
122- BCA.030.10.55.366.39.
124- BCA.030.10.55.367.23
126- BCA.030.10.55.367.36
128- BCA.030.10.55.368.2
130- BCA.030.10.55.367.32.
132- BCA.030.10.55.367.27
134- BCA.030.18.01.03.93.130.2
136- BCA.030.10.55.367.38.
138- BCA. 030.10.55.367.41
140- BCA.030.10.55.367.45
142- BCA.030.10.55.367.47
144- BCA.030.10.117.815.16

87- BCA.030.18.01.02.107.87.2
89- BCA.030.18.01.02.107.90.8
91- BCA.030.10.59.402.24
93- BCA.030.18.01.02.104.12.20
95- BCA.030.18.01.02.94.23.7
97- BCA. 030.10.55.366.56
99- BCA.030.10.117.815.17
101- BCA.030.10.99.641.7.
103- BCA.030.18.01.02.118.80.14.
105- BCA.030.10.266.793.45.
107- BCA.030.18.01.02.106.59.14.
109- BCA.030.10.179.235.10
111- BCA.030.10.171.185.20
113- BCA.030.10.200.369.19.
115- BCA.030.10.178.234.30
117- BCA.030.10.55.367.30
119- BCA.030.18.01.02.95.41.17
121- BCA.030.18.01.02.103.76.4
123- BCA.030.10.59.402.7
125- BCA. 030.10.169. 176.39
127- BCA.030.10.55.365.21
129- BCA. 030.18.01.02.92.91.10
131- BCA. 030.10/55.367.44
133- BCA.030.18.01.114.41.8.
135- BCA. 030.10.256.723.17.
137- BCA.030.10.256.725.13
139- BCA.030.10.117.813.11
141- BCA.030.18.01.02.94.23.7.
143- BCA.030.10.178.234.22
145- BCA.030.10.246.664.16.
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146- BCA. 30.18.1.2.94.39.19
148- BCA.030.10.117.812.21
150- BCA.030.10.124.882.16
152- BCA.030.10.55.368.1
154- BCA.030.10.55.367.29
156- BCA.030.10.171.185.22
158- BCA.030.10.179.235.9
160- BCA.030.10.56.380.22.
162- BCA.030.18.97.158.1941
164- BCA.030.10.117.812.1
166- BCA.030.18.01.02.97.120.20
168- BCA.030.10.171.183.22.
170- BCA.030.10.117.813.10
172- BCA.030.10.89.590.15.
174- BCA.030.18.1.2.107.90.8.
176- BCA.030.18.01.02.108.29.16
178- BCA.030.10.55.368.15
180- BCA.030.10.55.367.25
182- BCA. 030.10. 55.365.19
184- BCA.030.10.51.334.141
186- BA:030.030.10.55.367.12
188- BCA.030.10.124.882.4
190- BCA.030.10.124.799.5.
192- BCA.030.10.117.812.17
194- BCA.030.10.55.366.36
196- BCA.030.10.56.375.17
198- BCA.030.10.265.789.3
200- BCA.030.10.59.402.14.
202- BCA.030.10.59.400.33
204- BCA.030. 10.55.365.22
206- BCA.030.10.55.367.24
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147- BCA.030.10.117.813.9
149- BCA.030.10.239.613.15
151- BCA.030.10.117.813.12
153- BCA. 030.10/55.367.48.
155- BCA.030.10.235.589.3.
157- BCA.030.10.178.234.23
159- BCA.030.18.01.02.92.85.5.
161- BCA.030.18.01.02.94.29.8
163- BCA.030.18.01.02.94.34.8
165- BCA.030.10.163.139.8
167- BCA.272.11.25.137.4
169- BCA.030.10.178.234.27
171- BCA. 30.10.0.0.179.235.13
173- BCA.030.10.55.367.26
175- BCA.030.18.01.02.109.75.16
177- BCA.030.10.100.648.4
179- BCA.030.10.62.419.19.
181- BCA.030.10.55.365.18
183- BCA.030.10.62.419.3.
185- BCA.030.10.117.815.1
187- BCA.030.10.59.400.33.
189- BCA.030.10.219.476.15.
191- BCA.030.10.51.334.23
193- BCA.30.18.1.2. 90.23.2
195- BCA.030.10.56.375.15
197- BCA.030.10.206.407.2.
199- BCA.030.10.179.236.4.
201- BCA.030.10.169.174.14
203- BCA.030.10.62.419.3
205- BCA.030.10.55.366.38
207- BCA. 030. 10.55.366.55

864 Doç. Dr. Ulvi Keser
III- Genelkurmay Başkanlığı ATASE Arşivi
1- ATASE, II. Dünya Savaşı Koleksiyonu, Dosya 1, Belge 177.
2- ATASE, İkinci Dünya Savaşı Koleksiyonu, D.1, B.188–208
3- ATASE, İkinci Dünya Savaşı Koleksiyonu, D. 1, Belge 126, 128 ve 129.
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