MONDROS MÜTAREKESI GERE~INCE
OSMANLI ~MPARATORLU~U'NDAN AYRILAN
ALMAN VE AVUSTURYA VATANDA~LARININ DURUMU
TÜLAY AL~M BARAN*
Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun 30 Ekim 1918'de imzalad~~~~Mondros Mütarekesi, bir devletin sona eri~ine i~aret etti~i gibi Mütareke hükümlerinin
uygulanmaya ba~lamas~~ ile birlikte bir ba~ka devletin do~u~una yol açacak
ulusal uyan~~a da ba~lang~ç olacakt~r. Mütarekenin bir i~gal politikas~~ile birlikte ba~layan uygulamas~~uzun bir süreç içerisinde tersine çevrilecek ve ba~lang~çta tasarlanan hiç bir ~ey yeni ve ba~~ms~z bir devletin kurulma kararl~ l~~~~kar~~s~ nda gerçekle~me ~ans~n~~elde edemeyecektir. Mondros Mütarekesi
sonras~~dönem, askeri aç~dan ~tilaf Devletleri'nin politikalar~ na bir kar~~~duru~u getirmi~~olmakla beraber, üzerinde çok fazla durulmayan ancak bir dönem için oldukça önemli olan d~~~siyaset ilkelerini de zorunlu olarak de~i~tirmi~ tir. Çünkü Mütareke, uzun bir zamandan beri devam eden Türk-Alman
yak~nla~mas~n~ n ~ tilaf Devletleri eli ile bitirildi~ini de ifade eder. Nitekim
Mütarekenin 19.maddesi "Denizci, asker ve sivil tüm Almanlar~n ve
Avusturyal~lann bir ay içinde Türk ülkelerinden ç~kart~lmas~ ;uzak bölgelerdekilerin de olanakl~~ en erken bir tarihte ç~ kart~lmas~"n~~kayda ba~lam~~ur.
imparatorlu~un sava~a girerken müttefiki olan Almanya ve Avusturya ile olan
ili~ kileri yine Mütarekenin 23. Maddesindeki "Türkiye bak~ m~ ndan Merkez
devletleri (Almanya,Avusturya) ile tüm ili~ kilerin kesilmesi zorunlulu~u"
hükmü ile sonland~nlm~~url.
Ayn~~ ~ekilde 28 Haziran 1919 tarihli Versay Anla~mas~~da Almanya'n~n
Osmanl~~ Devleti ile ili~kisini ortadan kald~ran hükümler içeriyordu. Almanya'n~n ~stanbul Büyükelçisi Kont Johann Von Berntoff,, Mütarekenin imzalanmas~ndan iki gün önce 28 Ekim'de ~stanbul'dan ayr~ld~~~~gibi3Osmanl~~
Devleti'nin son Berlin Büyükelçisi R~fat Bey de güven mektubunu Mütarekeden bir kaç hafta önce 2 Eylül'de sunmu~~olmas~na ra~men sava~~n bitmesi
ile birlikte istanbul'a dönmü~tür2.
* Yard.Doç.Dr Tülay Alim Baran, Istanbul Bilgi eniversitesi,Türk Devrim Tarihi Ara~t~rma
Merkezi.
I ~smail Soysal, Türkiye'nin Siyasal Andla~malan I.cilt (1920-1945) Ankara 1983,s 14.
2 Cemil Koçak, Türk-Al~nan ili~kileri (1923-1939) Ankara 1991,s 1.
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Ayn~~ ~ekilde Osmanl~~ Devleti'nin son Viyana Büyükelçisi Hüseyin Hilmi
Pa~a ve Avusturya Macaristan'~n Istanbul'daki Büyükelçisi Johnn Von Pallavici de bulunduklar~~ülkeleri terk ederek yurtlar~na dönmü~lerdir3.
Mondros Mütarekesi'nin imzalanmas~~ ile birlikte Almanlar, 31 Ekim
1918'de Bo~azlardan ayr~l~ rlar ve Bo~azlar Genel Komutanl~~~~ile Çanakkale
Bo~az~~Komutanl~~~~la~-vedilerek müstahkem mevki komutanl~ klar~~ do~rudan Harbiye Nezareti'ne ba~larnr 4.
Mütareke hükümlerinin uygulanmaya ba~lamas~~ ile birlikte Akdeniz
Tümen Komutanl~~~,Türk Genelkurmay~'n~n Alman Ba~kan~~ve örgütleri ile
~stanbul yak~n~ndaki Alman birlikleri vapurlarla Odesa'ya gönderilmeye ba~lanm~~t~r. Suriye ve di~er uzak yerlerdeki Alman subay ve erlerinin ~stanbul'a
gelmesi demiryollar~ndaki t~kamkl~ldar ve kömür darl~~~~sebebi ile h~zl~~olamam~~t~ r. Liman Von Sanders hat~ ralar~nda "...19 Kas~m'da General Von
Lenthe ile erkân~~ve Alman Askeri Kurulu'nun büyük k~sm~~ , Odesa ya da
Nikolayef üzerinden Ukrayna'ya ve oradan da Almanya'ya geçmek üzere bir
Türk vapuru ile Istanbul'dan ayr~l~ rken ben de kalan subaylar~ mla birlikte
Moda'ya ta~~nd~m. Çünkü ~nlaf Devletlerinin temsilcileri ile Türk memurlar~ndan kurulu komisyon , Almanlar~n Anadolu yakas~ nda kalmas~n~~ kararla~t~rm~~t~~...Irak'taki 6.orduda görev yapm~~~olan Alman ve Avusturyahlar, 1919
y~l~ n~ n Ocak ay~~ ba~~ nda vapurla Samsun'dan Haydarpa~a önüne getirildi....Haz~ rlanan be~~büyük gemi ile Almanya'ya gönderilece~imiz bize 24
Ocak 1919'da bildirildi. Bu gemiler, Alman mürettebath Etna Rickmers,Lili
Rickmers,Patmos,Kertyra ve Akdeniz vapurlanyd~. Bunlar uzun yolculu~a
haz~ rland~ ktan sonra, 27 Ocak günü 120 subay ve 1800 er ile Istanbul'u terk
edecektik."5.
Almanlar Mütareke hükümleri do~rultusunda Osmanl~~ imparatorlu~u'
nu terke ba~larken, imparatorluk da yine ayn~~ do~rultuda Alman askerlerinin silahtan ar~nd~r~lmas~~i~lemine ba~lam~~~bulunuyordu6.
Böylece 1915 y~l~nda Türkiye'de Alman politikas~n~n Asya Türkiyesi'nin
güçlendirilmesi ve ilerlemesi konusunda içten ve dürüst olarak yürütüldüIsmail Soysaka.g.e s 84.
~smet Görgülü, 10 Y~ll~k Harbin Kadrosu 1912-1922 ,Ankara 1993,s 194.
5 Liman Von Sanders, Türkiye'de Be~~Y~/,Aral~ k 1995,s 113,114,116.
6 Ba~bakanl~ k Osmanl~~Ar~ivi, Dahiliye Nezareti ~ifre Kalemi Evrak~,Dosya No:97,Vesika
No:93 (Bundan sonra Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivi an~lmayarak Dahiliye Nezareti ~ifre Kalemi
Evralu DH.$FR olarak lusalulacakur).
4
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~üne inand~~~~için, Sadrazam~ n ha~metli ~mparatordan istedi~i ve önerinin
geri çevrilmesi durumunda Bâblâli'nin gerek duydu~u reformcular~~ ba~ka
devletlerden sa~lama tehlikesinin var oldu~unun alt~ n~ n çizildi~i ve bu nedenle olu~turulan Alman Askeri Kurulu Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nu terk etmi~tir7. Bu, sava~a giri~~sürecinden oldukça erken bir tarihte ba~layan ve Osmanl~~ imparatorlu~u üzerinde bir çok bak~mdan etkili ama hepsinden
önemlisi sava~ta müttefikimiz olan Almanya ile olan ili~kilerimizin Lozan'a
kadar sonu oldu 8.
Mondros Mütarekesi hükümleri ~tilaf Devletleri taraf~ ndan uygulamaya
konulunca, yukar~da and~~~ m~z 19.madde gere~ince asker ve sivil Alman ve
Avusturyal~lar~ n imparatorluk topraklar~ ndan ç~ kar~lmas~~ile ilgili yar~~malar
da hemen ba~lam~~t~ r.
6 Te~rin-i Sani 1334(1918) y~ l~ nda Vilayat ve Elviye-i Müstakile'ye gönderilen tamimde," ~ngiltere ile yap~lan Mütareke gere~ince Alman ve Avusturya
tebaas~ n~ n bir ay zarf~ nda ve uzak yerlerde bulunanlar~ n ise bir aydan sonra
en k~sa zamanda Memalik-i Osmaniye'yi terk etme zorunlulu~u bulundu~u,bu nedenle tamim gönderilen yerlerdeki bu ki~ilerin isimleri,lakaplar~~
ve bulunduklar~~yerin adresini içeren birer defterin gönderilmesinin gerekli
oldu~u "bildirilmi~tir9.( Bkz Ek 1)
Alman ve Avusturya tebaas~~ hakk~ ndaki bilgileri içeren cetvellerin süratle gönderilmesi,"Mühim ve Müstaceldir" ba~l~ kl~~yaz~ lar ile illerden ve mutasarr~fl~ klardan istenmeye ba~lanm~~urw. Ayr~ lmalar~~ zorunlu olan Alman ve
Avusturya vatanda~lar~ n~ n belirtilen süre içerisinde aileleri ile birlikte gitmeleri gerekiyordu". Söz konusu vatanda~larla ilgili bilgileri içeren cetvellerin
süratle gönderilmesi iste~i bu süre içerisinde bir kaç kez yinelenmi~tir".Vilayetlere ve mutasarr~fl~ klara gönderilen de~i~ik yaz~larda", Mütareke
hükümlerinin bila istisna hepsini kapsad~~~ n~ n alt~~ çizilerek derhal Dersa7 Liman

Von Sanders,a.g.e s 9,10.
Alman etkisi için bkz ~ lber Ortayl~ , Osmanl~~~mparatorlu~u'nda Alman Ntifuzu,~stanbul 2001.
9 DH.$FR 93/69-1 Tamim gönderilen söz konusu yer adlar~~ ~unlard~r:Edirne, Erzurum,
Adana, Ankara, Ayd~ n, Bitlis. Hildavendigâr, Diyarbak~r, Sivas, Trabzon, Kastamonu, Konya.
Mamuretillaziz, Musul ve Van tilayetleri ile, Erzincan, Eski~ehir, Urfa, ~çel, Bolu, Teke, Canik,
Çatalca, Karahisar-~~Sahib,Karesi, Kal'a-I Sultaniye, Kayseri, Kütahya, Mara~, Mente~e. Ni~de,
Ay~ntab Elviye-i Müstakilesi.
18 DH.~FR,94/134.
I DH.~FR,93/ 266.
12 DH.~FR,93/ 270.
8 Osmanl~~ ~ mparatorlugundaki
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adet'e sevklerinin önemi" vurgulanm~~ ur". Adana vilayetine gönderilen yaz~da bu gereklilik "Alman ve Avusturya tebaas~ n~n kalmalar~na izin verilemez" hükmü ile, bu konuda gelebilecek istelderin geçersizli~ine dair kesinlik
kazanm~~~görünmektedir'4.
Ancak bu kesin ifadelere ra~men, bir süre sonra Emniyet-i Umumiye
Müdüriyeti'nden gönderilen ~ifre yazdardan, bu konunun siviller aç~s~ndan
çok çabuk çözümlenemeyecek bir hal almaya ba~lad~~~~anla~~lmaktad~ r. Mütareke Alman ve Avusturya uyruklular~n gitmesini bir süreye ba~lam~~~olmakla beraber, hastal~k, demiryollar~nda çal~~anlar~n ayr~lmas~n~n i~leri aksatacak olmas~~ve gitrneyip burada kalmak isteyenlerin varl~~~~gibi bir tak~m sebepler nedeniyle bu süre oldukça a~~lm~~t~n Osmanl~~tabiiyetine geçmek isteyen Alman ve Avusturya uyruklulara kar~~~ne yap~lmas~~gerekti~i sorununa
ilk etapta "Badel Mütarekedeki durumun ~artlar~~ de~i~tirmeyece~i
"dolay~s~yla, bu talepte bulunanlar~n da aynen di~erleri gibi ihraçlar~n~n gerekli oldu~u cevab~~verilmi~tiris. Ancak bir süre sonra, Türkiye'de kalmak isteyen Alman ve Avusturya uyruklulann Mütareke gere~ince ayr~lmalar~~ zorunlu olmas~na ra~men, bir dilekçe ile veya ~ahsen Muhtelit Komisyona ba~vurmalan karara ba~lanm~~" ve Trabzon Vilayetine 30 Kanun-u Evvel 1334
tarihinde gönderilen bir yaz~da bu durum biraz daha aç~kl~~a kavu~turularak, hangi sebepten dolay~~burada kalmak istediklerinin dilekçelere yaz~lmas~~ gerekti~i ifade edilmi~tir". Bu durum, de~i~ik il ve mutasarr~fl~klara
gönderilen yaz~larla bir kaç kez ifade edilmi~~ve bu talepte bulunan ~ah~slarla
ilgili bilgiler verilmi~tir. Örne~in kalmak istedi~ini bildiren Mersin Alman
Konsolosu 18 ve de~i~ik yerlerdeki rahibelere bu do~rultuda hareket etmeleri
gerekti~i yaz~lm~~t~r-1°.
Görüldü~ü üzere, kalmak isteyenler konusunda as~l belirleyici olan, ~ngiltere ba~ta olmak üzere karma komisyondur. Baz~~yerlerde bulunan Alman
ve Avusturya uyruklulara daha sonra verilecek ikinci bir emre kadar yerle-

13 DH.$FR,94/33,93/266.
14

DH.~FR,93/94.

15 DH.~FR,94/34.
16 DH.~FR,94/247.
17 DH.~FR,94/282.
18 DH.~FR,94/172.
19

DH.~FR,94/89.
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rinde kalmalar~~için ~ngiltere Fevkalade Komiserli~i'nin izin verdi~ine oldukça s~k rastlanmaktad~r 2°.
Bundan sonraki yaz~~malarda kalmak isteyen ~ah~slara verilen izinler ve
bu izinlerin süresi kar~~m~za ç~k~yor. Söz konusu Alman ve Avusturya uyruklu
ki~ilerin titizlikle belirlendi~i,izinlerinin takip edildi~i ve biti~~sürelerine yakla~~ld~~~n~n hat~rlauld~~~~görülmektedir 21.
Bir ~ekilde kalmak isteyenlerin mazeretlerinin yer ald~~~~dilekçelerinin
kabul edilmesi durumunda, onlara yeniden süre verilmesi, Mütareke hükümlerinin öngördü~ü toplu gidi~i engelleyici bir durum almaya ba~lam~~ t~r.
Gecikmeye yol açan bir ba~ka sorun ise demiryollar~nda çal~~an vatanda~lar~ n
durumudur. Mütareke gere~ince gitmeleri gereken bu memurlar~n hepsinin
ayr~lmas~~ i~lerin aksamas~na yol açaca~~~için, "...~~letme muamelaun~~sekteden vikayeten mezkûr memurlar~ n yerlerine di~erleri tayin olunmak üzere
emr-i mezkûrun tehiri lüzumu" Naf~a Nezareti'nden bildirilince devlet eliyle
ertelemeler ba~lam~~t~ r( Bkz.Ek 2)22, Bu ki~ilerin yerlerine yenileri gelinceye
kadar görevlerinde kalmalar~n~~içeren yaz~lar illere gönderilmeye ba~lanM1~23; ancak,bir süre sonra bu ~ah~slar~n hemen ~stanbul'a gelmelerinin gerekti~i ve bu konuda Naf~a Nezareti'nden demiryolu ~irketlerine tebligat yap~ld~~~~gibi farkl~~bir uygulamaya geçildi~ine dair yaz~~malar da yap~ lmaya
ba~lanm~~~ur24.
16 Kanun-u Evvel 1334 tarihinde müste~ar taraf~ndan gönderilen aç~klamada ise "Bilumum ~imendifer hatlar~ nda ve Toros tüneli in~aaunda çal~ ~an Alman ve Avusturya tebaas~~memur ve müstahdemlerinin hizmetlerinde
ibkas~~esas~,~ngiliz ve Frans~z ve di~erlerince kabul edilmi~tir"denilmektedir.
Ancak,bunlar~n her birinin ayr~~ayr~~bir dilekçe ile ~tilaf devletleri yetkililerinden olu~an komisyona ba~vurmalar~~ve görevlerine devam edip etmeyecekleri konusunu bu yolla aç~ kl~~a kavu~turmalar~~gerekmekteydi25. Bu tebligat~n üzerinden 10 gün geçtikten sonra Adana ve Konya vilayetine yaz~lan
20 DH.~FR,94/175 Söz konusu belgede Tekfurda~~ 'nda bulunan Avusturya tebaas~mn
daha sonra verilecek emre kadar orada kalmalar~na ~ ngiltere Fevkalade Komiserli~i taraf~ndan
izin verildi~i ifade edilmi~tir.
21 DH.~FR,95/40 .
22 DH,~FR,93/81.
23 DH.~FR,93/114 Örne~in Adana vilayetine gönderilen yaz~da yerlerine yenileri gelinceye
kadar gidi~lerinin ertelendi~i bildirilmi~tir.
24 DH.~FR,94/21.
25 DH.~FR,94/153.
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yaz~da demiryollar~nda çal~~an görevlilerin yerlerinde kalmalar~~ gere~i hat~rlat~lm~~t~r28. Ancak bu gereklili~in genel bir emir olmaktan ç~ kt~~~~durumlar
da söz konusudur. Örne~in Ankara Vilayeti'ne çekilen bir telgrafta Ankara'da ~imendiferde çal~~an Alman tebaas~ndan ~kan Okst'un memleketine
gönderilmek üzere derhal Dersaadet'e gönderilmesi emredildi~i gibi". izmit
Mutasarr~fl~~~'na gönderilen yaz~da da, Anadolu Demiryolu idaresinde görevli olup Derince'de bulunan Mösyö Hononer'in hizmetine devam etmesine gerek kalmad~~~~ve ülkesine gönderilmesinin ~ngiltere komiserli~i taraf~ndan istendi~i ve bu nedenle hemen gönderilmesi gerekti~i bildirilmektedir 28. Ayn~~sekilde, Anadolu Demiryolu idaresinde çal~~~p Eski~ehir'de bulunan, Alman tebaas~ndan olan ki~ilerin hizmetlerinin devam~na gerek duyulmad~~~~bildirilmi~~ve memlekederine sevklerinin ~ngiltere'nin iste~i oldu~u hat~rlat~lm~~ur.( Bkz Ek 3) 2°.
Demiryollar~nda çali~anlar~n durumu, "yerlerine yenileri gelinceye kadar görevlerinde kalmalar~ " ~eklinde bir genel ifade ile aç~ kl~~a kavu~turulmu~~görünse de, asl~nda baz~~ ~ah~slar~n incelendi~i ve kalmalar~na veya gitmelerine bundan sonra izin verildi~i anla~~lmaktad~ r. Bu durum demiryollar~nda çal~~mayanlar için de geçerli idi. Örne~in Kayseri mutasarr~fl~~~ na yaz~ lan yaz~da Alman tebaas~ndan Aralof hakk~nda Hariciye Nezareti'yle görü~melerin yap~ld~~~~ve bu sonuçlan~ncaya kadar sevk edilmemesi bildirildi~i
gibi". Sivas'a yaz~lan bir ba~ka yaz~da, bu kez Avusturya tebaas~ ndan Oskara
Efendi'nin, elinde bir ay kalmas~na izin verildi~ine dair bir vesikan~ n olup
olmad~~~n~n kontrol edilmesi istenmi~tir31.
Kalmalar~~ için izin verilen bu ~ah~slarla ilgili bilgiler bir taraftan ilgili vilayetlere bildirilirken, bir taraftan da hiç bir ~ekilde kalmalar~ na izin verilmeyenlerin isimleri bulunduklar~~yerlere yaz~larak, gönderilmelerinin üzerinde titizlikle duruluyordu32. Gönderilmesi kararla~ur~lm~~~olan bu ki~ilerin
gidi~~güzergâhlar~~ da ayr~ ca belirtilmi~tir. E~er gemi ile gidecekse
(ço~unlukla bu yolla sevk edilmi~lerdir) bu gemilerin isimleri ve yakla~~ k haDH.SFR,94/249.
DH.~FR,97/30.
28 DH.~FR,97/82.
29 DH.~FR,97/85.
3° DH.~FR,96/177.
31 DH.~FR,98/149.
32 Örne~in Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti'nden Kastamonu Vilayetfne yaz~ lan yaz~da
~ nebolu'da bulunan Madam Sofya'n~ n Dersaadete derhal sevki istenrni~tir.DH.~FR,97/77.
26
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ALMAN VE AVUSTURYA VATANDASLARININ DURUMU

145

reket tarihi bildirilmekte ve buna göre hareket edilmesi istenmektedir. Bu
bilgi bulunduklar~~yerlerde gemi veya ba~ka bir nakil vas~tas~~olmayanlar~n
en yak~n ula~~m noktas~ na varabilmeleri aç~s~ ndan da önemliydi". Yaz~~ malardan anla~~ld~~~~üzere, illerden ayr~ ca bir vapur tahsisinin mümkün olup
olmad~~~ na dair sorulara red cevab~~verilmekte ve bu durumda trenle gelmeleri gere~i bildirilmektedir34.
Hangi yolla olursa olsun bir ~ekilde kalmalar~ na izin verilmeyen veya
daha önce izin almas~ na ra~men, izin süresi dolan Alman ve Avusturya uyruldular s~ k~~ bir ~ekilde izlenmektedir. izin süresi doldu~u belirlenmi~~olanlar~ n hangi gerekçe ile hâlâ yerlerinde bulunduklar~~ilgili yerlerden sorulmakta ve e~er yeniden edindi~i bir izin ka~~d~~varsa bunun da bir suretinin
gönderilmesi istenmektedir".
Gönderilmesi kararla~t~ r~lan ve yukar~da and~~~m~ z sebeplerin d~~~ nda
kalmalar~n~~gerektirecek veya bu süreyi uzatacak mazeretleri olmayanlar~n
da "sa~l~ k problemleri" nedeniyle gitmelerinin hemen gerçekle~emedi~i görülmektedir. Bu durumda gidemeyecek derecede hasta olduklar~n~n doktor
raporu ile kesinle~ tirilmesi gerekiyor ve ondan sonra da bir di'xkçe ile Dersaadet'teki ~ ngiltere sefarethanesinde bulunan Muhtelit Komisyon'a ba~vurmalar~~zorunlu tutuluyordu". Bu ba~vurular~ n incelenmesinin ard~ndan
iyile~ inceye kadar bulunduklar~~yerlerde kalmalar~ na izin verilebiliyordu".
Ayr~~ bir sorun olarak görünen yol paras~n~~ kar~~ layamayacak kadar fakir
olanlar~ n durumu ise, bu paran~ n seferberlik tahsisaundan kar~~lanmas~n~ n
kararla~ur~lmas~~ile çözümlenmi~tir38.
Demiryollar~nda çal~~anlar~ n yan~~ s~ ra, Osmanl~~~mparatorlu~u'nda bulunan rahip ve rahibeler ile hem~irelerin durumu da ayr~~bir özellik arz et-

~rma'ya müte33 Ayd~ n Vilayeti'ne çekilen bir telgrafta "K~z~l~ rmak vapurunun bugün Band
veccihen hareket edece~i ve Alman,Avusturya tebaas~ n~ n mezkür vapura irkab etmek üzere
Band~ rma'ya sevkleri"istenmektedir."DH.~FR,94/228.
34 DH.~FR,94/150.
~ndan Ka35 Bolu Mutasarr~fl~~~na yaz~lan yaz~ da "Zonguldak'ta bulunan Avusturya tebaas
zimir Furu~and'~ n elinde mezuniyetinin uzauld~~~~hakk~ nda ikinci bir vesika yoksa Dersaadet'e
sevki"istenmi~tir.DH.~FR ,98/ 149.
36 DH.~FR,97/ 283.
da"Hasta olan
37 Emniyet-i Umumiye Müdüriyetinden Bolu Mutasarr~fl~~~ 'na yaz~lan yaz~
iki Avusturyal~ 'mn ifakat edinceye kadar Bolu'da kalabilmeleri için Dersaadet ~ngiliz Sefareti'nde bulunan komisyona dilekçe ile müracaat etmeleri" gere~i bildirilmi~tir. DH.~1R,97/ 248.
38

DH.~FR,94/170.
Belleten C. LXVII, 10
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mektedir39. Bunlar~n bir k~sm~na bir süre daha kalmalar~na izin verilmi~~ve
daha sonra bu izinlerin biti~~tarihleri dikkatle izlenmi~tir. Örne~in Harpuetaki Amerikan kurumlann~~idareye memur Alman tebaas~ndan olan rahibenin kalmas~na iki ay izin verilmi~40, Mamuretülaziz vilayetindeki rahibin izninin bitti~i söz konusu ~l'e hat~rlat~ larak derhal Dersaadet'e gönderilmesi istenmi~4' ve yine bu ~l'e yaz~lar~~ bir ba~ka yaz~da da Alman rahibeye refakat
edecek olanlarla birlikte hareket tarihlerinin önceden bildirilerek Dersaadet'e gönderilmeleri istenmi~tir42.
Görüldü~ü üzere Mondros Mütarekesi'nin ilgili hükümleri gere~ince
Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun ba~lanus~n~n kesildi~i,eski müttefiki olan devletlere ait vatanda~lar~ n gönderilmesi, Mütarekede yaz~ld~~~~süre içerisinde
gerçekle~ememi~tir. Ya sa~l~k sorunlar~~ya da izin taleplerinin incelenmesi ve
uygun görülenlerin kalmalar~ na izin verilmesi nedeniyle bu süre Mütarekede
belirtilenden daha uzun bir döneme yay~lm~~ur. Bu gecikmeye yol açan
problemlerden bir tanesi de yukandakilere ek olarak baz~~~ah~slar~n uyruklar~n~n tam olarak belirlenememesidir. Örne~in, Karadeniz Ere~lisi'nde aslen
Latin olup harp esnas~nda Alman oldu~u iddia edilen Akel Mayer ad~ndaki
ki~inin durumunun netlik kazanabilmesi için Fransa Fevkalade Komiserli~i'nin ara~t~ rma yapt~~~~görülüyor 43.
Ba~lang~ çtaki genel durumun zaman içerisinde alt ba~l~klara ayr~l~p ayr~~
i~lemler yap~lmas~na neden olan geli~ melerinden biri de, Avusturya tebaas~ ndan olan yerli Rumlar ile musevilerin ve Bosna'l~~Müslümanlar~n durumudur. Yaz~~malardan edindi~imiz bilgilere göre, Avusturya tebaas~ ndan
olan yerli Rumlar konusunda Naz~ r Vekili taraf~ndan ba~lang~çta herhangi
bir i~lem yap~lmamas~~istenmi~" ancak, daha sonra ~zmit Mutasarr~fl~~~ 'na
yaz~lan yaz~da sevklerine engel olunmamas~~istenmi~43, bunu takip eden bir
ba~ka yaz~~mada ise Bosnal~~müslümanlar~n kalmalar~na ~ tilaf Komiserleri
nam~na Mütareke Komisyonu'nda memur yetkililer taraf~ndan izin verildi~i
39 Ankara V~layeti'ne 21 Mart 1335 tarihinde yaz~lan yaz~da "Ankara'daki Ermeni Eytamhanesi'nde bulunan Alman hem~irelerden Bartalomia ile Yakobita'n~n 20 Nisan 1335 tarihine
kadar Ankara'da kalmalar~na müsaade edilmi~~oldu~undan sevklerinden sarf-~~nazar edilmesristenmi~tir. DH.~FR,97/200.
DH.~FR,95/41.
41 DH.~FR,96/321.
42 DH.~FR,96/147.
43 DH.~FR,97 /227.
44 DH.~FR,95
/185.
DH.~FR,96/157.
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duyurulmu~ tur". Avusturyal~~museviler Mütareke ile kararla~t~r~lm~~~olan
Alman ve Avusturyal~lardan farkl~~ olarak gönderilmekten muaf tutulmu~,
ancak bunlar~n durumlar~n~~içeren defterlerin düzenlenerek acele gönderilmesi istenmi~tir 47. Vilayetlere ve mutasarr~fl~ klara gönderilen aç~ klamalarda, Avusturyal~~musevilerin de ~imdilik bulunduklar~~yerlerde kalmalar~ n~n ~ngiliz yetkililer taraf~ndan talep edildi~i ve bu nedenle Istanbul'a gönderilmemeleri yaz~lm~~t~r".
Edirne Vilayeti'ne 26 Kanun-u Sani 1335 (1919) tarihinde yaz~lan yaz~da;Avusturyal~~museviler, Bosna'l~~müslümanlar ve bilumum ~imendifer
hatlar~ nda görevli memur ve mühendislerin ellerine Dersaadet murahhasl~~~~
taraf~ndan tabiiyet varakas~~verilenler ve Istanbul'daki Muhtelit Komisyon'a
ve ~tilaf Fevkalade Komiserli~i'ne müracaatla geçici veya sürekli olarak kalmak üzere izin alm~~~olanlar d~~~ nda bütün Alman ve Avusturyal~lar~ n Mütareke hükümleri gere~ince ülkeyi terk etmeleri zorunlulu~u bildirilmi~tir".
Ayd~ n vilayetine yaz~lan benzer yaz~da da ellerinde ~ talyan Dersaadet
Murahhasl~~~~taraf~ndan tabiiyet varakas~~verilenler ve ayn~~~ekilde ~stanbul' daki söz konusu yetkililere ba~vurup kalma izni alm~~~olanlar hariç, hepsinin
Adana,Ankara ve Konya'da bulunanlarla ~zmir'den hareket etmeleri kararla~ur~lm~~~oldu~u için buna göre hareket edilmesi emredilmi~tir.(Bkz Ek 4)50
Izmit Mutasarr~fl~~~'na yaz~lan yaz~da da ayn~~istisnai haller belirtilerek,
bunun d~~~ nda kalanlar~n ilk vas~ta ile gönderilmesi ve miktarlar~~ile isim ve
hüviyetlerini içeren cetvellerin haz~ rlanmas~ , sevk edilmi~~olanlar~n miktarlar~~ve sevk edildikleri yerlerin telgrafla bildirilmesi
Ankara, Trabzon, Hüdavendigar, Kastamenu, Konya ve Mamuretülaziz
vilayetleri ile Bolu, Canik, Çatalca, Karesi, Mente~e, Kayseri, Karahisar-~~Sahib, Eski~ehir, Ay~ ntab mutasarr~fl~klar~ na gönderilen tamimde, söz konusu
bilgilerin be~~güne kadar ve cetvellerin de on be~~gün içerisinde postaya teslim edilmesi istenmi~tir52.

DH.~FR,94/144.
DH.~FR,94/154.
48 DH.~FR,94/145.
46 DH,~FR,95/253.
5° DH.~FR,95/251.
61 DH.~FR96/39.
52
DH.~FR,96/39.
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Daha sonra gönderilen yaz~ larda da cetvellerin düzenlenip gönderilmesi
haurlaulm~~ur. Ellerinde muaf olduklar~ na dair vesikas~~olmayanlar~n Dersaadet'e gönderilmeleri gere~i illere ve mutasarr~fl~klara yaz~lan yaz~larda isimleri bildirilerek yinelenmi~~ve bunlara yak~n illerden gelecek ki~ilerle birle~ip
gelmeleri konusunda bilgi verilmi~tir. Ayn~~ zamanda söz konusu idari birimler, bulunduklar~~yere gönderildikleri haber verilen ki~ ilerin gelip gelmediklerinin kontrolünü yapmakla da görevli lul~nm~~ur53.
Bu konudaki titizlik, gitmek istemeyen Alman ve Avusturya tebaas~ndan
olan vatanda~lar~ n gerekirse zorla gönderilmesi gibi bir durumu da beraberinde getiriyordu. Örne~in Mamuretülaziz vilayetine yaz~ lan bir yaz~da, Malatya'da bulunan Alman tebaas~ ndan iki ki~inin gitmedikleri takdirde tevkif
edilerek gönderilmesi, Hariciye Nezareti'nin emri olarak bildirilmi~tir 54.
Buna, kalmalar~n~~ gerektirecek bir durumlar~~ söz konusu olmad~~~~halde
kendi istekleri ile kalmak isteyenlerin hepsi dahildir. Bazen de bulunduklar~~
yerlerdeki idari birimlerin onlar~~göndermek istemedikleri ~eklinde ~ikayetlerin ~stanbul'a ula~t~~~~anla~~l~yor. Örne~in Konya'da bulundu~u belirlenen
be~-on Alman~n gönderilmek istenmedi~i ~eklinde ~ngiltere sefaretine giden
bir duyum ~ikayet konusu olmu~~ve bunun üzerine Konya Vilayeti'ne bu tür
~ ikayetlere meydan verilmemesini isteyen bir yaz~~gönderilmi~tir".
Bu konudaki ~srar~n ve s~k~~takibin sebebi hiç ku~ kusuz bunun bir Mütareke hükmü olmas~~idi. Hem merkez devletleriyle ili~ kilerin kesilmesini, hem
de Alman ve Avusturya tebaas~n~ n ülkeyi terk etmesini kararla~t~ ran Mondros
Mütarekesi hükümlerinin uygulamaya konulmas~yla birlikte,derhal gere~inin yap~lmas~~ konusunda i~lemlere ba~lanm~~ ur. Mütareke hükümlerinin
uygulanmas~~konusunda oldukça titiz davranan ~ngiltere'nin varl~~~~da, söz
konusu hükmün yerine getirilmesi konusunda hükümeti harekete geçirmi~tir. ~stanbul'un bilinen politikas~n~ n do~al bir sonucu olarak, Mütareke ~artlar~ n~n yerine getirilip getirilmedi~ini kontrol eden ~ngiliz askerleriyle iyi
ili~kiler kurulmas~~ gere~i de s~k s~ k hat~rlat~lan bir husustur56.
Bu durum bir Mütareke hükmünün yerine getirilip getirilmedi~inin denetlenmesine dair bir sorumluluktan öte, ~stanbul Hükümeti aç~s~ndan anlams~z bir yakla~~m~~da beraberinde getirmi~ tir. Mütareke hükümlerinin de53 DH.~FR,97/192.
5'1

DH.~FR,95/241.
DH.~FR,95/175.
DH.~FR,95/30.
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netlenmesi ile yükümlü ~ngiliz askerlerinin iyi kar~~lan~p memnun edilmesi
gibi a~~n bir siyasetin varl~~~n~~ortaya koyan belgeler, bu durumu kolayl~kla
aç~klamaktad~r. ~stanbul Hükümeti Mondros Mütarekesi'nin uygulanmas~~
konusunda di~er maddelerde oldu~u gibi bu konuda da,elinden geleni
özellikle ~ngiltere'nin istekleri do~rultusunda yapm~~t~r. ilgili maddelerde
dile getirilen bu hüküm,belirlenen süre içerisinde gerçekle~medi~i
gibi,ba~lang~çtaki genel ilke de de~i~ik mazeretlerle a~~lm~~~görünmektedir.
Mondros Mütarekesi'nin ard~ndan ba~layan ulusal ba~~ms~zl~k sava~~~basan ile sonuçland~nl~p Lozan'da onaylauld~ktan sonra, yeni ve ba~~ms~z
Türkiye, Birinci Dünya Sava~~'nda kader birli~i etti~i devletlerle ili~kilerini
bu kez kendi iradesiyle geli~tirmek ~ans~n~~elde etmi~tir. Lozan Anla~mas~'ndan sonra Almanya Rudolf Nadolny'yi 1924 y~l~nda Türkiye'ye elçi olarak
göndermi~,Türk Hükümeti de Berlin'e Kemalettin Sami Pa~ar yine ayn~~y~l
içerisinde büyükelçi olarak atam~~ur. Ayn~~ ~ekilde Avusturya ve yeni bir
Cumhuriyet olan Macaristan da yeni Türkiye'ye ilk elçilerini göndermeye
ba~lam~~t~r. Ankara Hükümeti Hamdi Arpa~'~~Viyana'ya,Hüsrev Gerede'yi ise
Budape~te'ye ilk elçi olarak gönderip bu devletler ile yeni diplomatik ili~kilerini ba~latm~~t~r".

57 Ismail

Soysal.a.g.e,s 84.
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Eki
Vilayat ve Elviye-i Müstakile'ye
Tamim
~ngiltere ile yap~ lan mütarekenamede Alman ve Avusturya tebaas~n~n bir
ay zarf~ nda ve uzak mahallerde bulunanlar~ n bir aydan sonra en k~sa zamanda Memalik-i Osmaniye'yi terk etmeleri münderiç bulunmas~na binaen
dahili vilayette (livada)bulunan ve ikâmet tezkeresi ahz etmi~~olan bu kabil
e~has~ n isim,lakab ve mahall-i ikâmetlerini mü~ir müteferrik birer k~ta sahih
ve muntazam defterlerin serian irsali.
6 Te~rin-i Sani 1334
Naz~r nam~na Müste~ar

Ek 2
Adana Vilayeti'ne
Gayet Müstaceldir
Ba~dat Demiryolu müstahdeminden olub Alman ve Avusturya devletleri
tebaas~ndan olanlar~ n hizmet ve mevkilerini terk ile hemen gitmeleri hakk~nda taraf-~~valâlar~ndan emr verildi~inden bahisle i~letme muamelat~n~~
sekteden vikayeten mezkûr memurlar~n yerlerine di~erleri tayin olunmak
üzere emr-i mezkûrun tehiri lüzumu Nafia Nezareti'nden bildiriliyor. Ona
göre icab edenlere serian evamir-i mukteziye itas~yla neticenin inbas~.
7 Te~rin-i sani 1334
Naz~r nam~na

Ek 3
Eski~ehir Mutasarr~fl~~~~'na
Anadolu Demiryolu idaresinde müstahdem olub Eski~ehir'de bulunan
Alman tebaas~ ndan balada isimleri muharrer ki~inin devam-~~ hizmetlerine
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lüzum kalmad~~~~cihetie memlekederine sevki ~ngiltere Komiserli~i'nden
taleb edilmi~tir. Mumaileyhüman~ n hemen Dersaadet'e sevkleriyle inbas~.
8 Mart 1335
Naz~r nam~na Müste~ar

Ek 4
Ayd~ n Vilayeti'ne
Gayet Müstaceldir
5 ve 30 Te~rin-i Sani 1334 ve 9,15,16 Kanun-u Evvel 1334 tarihli be~~k~ta
~ifreye zeyldir . Avusturya% museviler ve Bosna'l~~müslümanlar ve bilumum
~imendifer hatlar~nda çal~~an memur ve mühendislerden ve yedlerine ~talyan Dersaadet Murahhasl~~~~taraf~ndan tabiiyet varakas~~verilenlerden ve ~stanbul'daki Muhtelit Komisyona ve ~tilaf Fevkalade Komiserliklerine müracaatla muvakkat ve daimi surette Memalik-i Osmaniye'de kalmak için müsaade alm~~~olanlardan maada bilumum Alman ve Avusturyal~'lar~n mütareke
ahkâm~~mucibince hemen Memalik-i Osmaniye'yi terk etmeleri elzem ve
cümlesinin Tirieste tarikiyle sevIderi ve Adana ve Ankara ve Konya'da bulunanlar~n vilayet-i aliyeleri dahilinde bulunanlar ile beraber ~zmir'den Tirieste'ye hareketleri mukarrer bulunmu~~oldu~undan mezkilr mahallerden gelecek olanlarla beraber ~zmir'dekilerin ol suretle Tirieste'ye hareket ettirilerek gerek mezkür vilayattan gelerek Tirieste tarikiyle geçeceklerin ve gerek
vilayetten sevk olunacaklar~n ayr~~ayr~~mikdarlar~n~n telgrafla inba ve esami
ve hüviyetlerini mübin cedvelin posta ile esras~~saniyen ~imdiye kadar sevk
edilmi~~olanlar~ n mikdanyla mahall-i sevklerinin telgrafla ve hüviyetlerinin
tahriratla i~ar~~salisen balada tekrar edilmi~~esbaba mebni sevkden istisna
edilmi~~olanlar~n esami ve hüviyetleriyle sebeb-i istisnalar~na ve varsa yedlerindeki vesaikin tarih ve numaralar~n~~ve vesikan~n ne taraftan ita edilmi~~oldu~unu mübin bir cedvelin acilen irsali ve mikdarlar~n~ n telgrafla inbas~~
ehemmiyetle tebli~~olunur. ~~bu telgraf~ n cevab~~ nihayet be~~güne kadar
bildirilecek ve matlub cetveller on be~~gün zarf~nda postaya teslim edilecektir.
26 Kanun-u Sani 1335
Dahiliye Naz~r Vekili
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