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IKINCI DÜNYA SAVASl'NDA ISTANBUL VE TRAKYA'DAN
ANADOLU'YAGÖÇ VE PANIGE KARSI PROPAGANDA

Bülent BAKAR-

ÖZET

Almanya 'Ilm Polonya :va saldirisiyla baslayan Ikinci Dünya Sai'asi, ilerleyeii döiiemde

Balkanlar 'a yayilmis i'e Biilgaristan ile Yimanistan 'iii Almanya tarafiiidan isgaliyle Nisan

1941 'de Türk(i'C'nin sinirlariiia dayanmistir. Bii tarihlen itibaren savasa en yakm bölge olmi
Trakya 'da ve Istanbiil'da bir telas söz koniisli olmiistiir. Trakya ve Istmibiil'dan Anadolii }'a göç

baslamis. bii göç denizyollal'l i'e demiiyol/al'l ile hiikÜmet tarafindan organize edilmistir. Göç,

Haziran ayiiiiii ilk gÜnlerillfle de devam etmis, bii esnada bazi sikiiitilar meydana gelmis ve
gÜ/I(lemi bir süre bii mesele oliis/urmiisiiir.

AYl'lca, yine bii dönemde özellikle Nisan 1941 'de oliisan panik I'C bilgi kirlenmesine karsi bir

nevi karsi propaga/l(la görevi yerine getirilerek, iiyarici yazilar çikmis ve her seyin hükümetin

kontrolünde oldiigii viirgusii yapilmistir.

Aiialitar Kelimeler: Ikinci Dünya Savasi. Göç. Propaganda, Trakya, Is/anbiil

ABSTRACT

The Second World War, which was started ",ith the altacs ofGermany against Poland, extelided

to Balkans and reached to Turkish borders ",ith the occiipation of Greece and Bulgaria by

Germmis. German oeeiipatioii of Tiirkey 's neighboiirs manifested itself as panie in the regions

near to borders siicii as Tlirace and Istanbii/. A wave of migrations, started diiring that period,

",as orgmiized by the statc iising railways and maritime lines. /n the coiirse of migrations in Jiine

1941 some problems oCClired andfiilfilled the agenda.

Also. in this period. especially in April 1941, the goverment //Sed media against panic and

disinjormation, in order to show, cvrythitig "'as iiiidereontrol.
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Almanya' da, Nazi Partisi 'nin 1933 yilinda yönetime gelmesiyle
Avrupa'da yeni bir dönem baslamishr. Bu partinin Almanya'da yaphgi
propagandayla Versail1es Antlasmasi 'nin getirdigi silahsizlanma kayitlarina
karsi çikmasi gerek Fransa ve Rusya'yi, gerekse içlerinde Alman topluluklan
bulunduran civar ülkeleri tedirgin etmistir. Ortaya çikan tedirginligi yahstirmak
isteyen Almanya, 1934 yilinda Polonya ile bir saldirmazlik deklarasyonu
imzalamistir. Bu gelisme Avrupa devletlerinde bir ferahlik yaratmissa da 1935
yilinda Almanya'nin mecburi askerlik sistemini kabul etmesi ve hizla
silahlanmasi dikkat çekici olmustur. 1936 yilindan itibaren Almanya ve Italya
arasinda bir yakinlasma meydana gelmistir. Ayni yil Almanya ile Japonya'nin
imzaladigi Anti-Komintem Pakt'a, 1937'de Italya da katilmis ve Berlin-Roma-
Tokyo mihveri ortaya çikmishr. Böylece tehdit algilamalari ve gelismeler bu üç
devleti bir araya getirmis olmaktaydi. Mart 1938'de Almanya'nin Avusturya'yi
ilhaki (Anscli/uss) karsisinda Batili devletlerin tepkisinin çok zayif kalmasi ve
Almanya'nin Çekoslovakya'nin Südet bölgesi üzerindeki isteklerinin Eylül
1938'deki Münich Konferansi'nda Ingiltere ve Fransa tarafindan kabul
edilmesi, savasa giden süreçte önemli adimlar olmustur. Bir süre sonra Mart
1939'da Alman ordularinin Prag'i isgal etmesiyle Çekoslovakya haritadan
silinmistir. Böylece, Almanya savasmadan birkaç yil içinde Orta Avrupa'da
önemli bir güç merkezi haline gelmistir. Almanya'nin 23 Mart 1939'da
Romanya ile bir ticaret antlasmasi imzalamasiyla nüfuz sahasi iyice
genislemistir. Bu arada Akdeniz bölgesini kendi yayilma alani olarak gören
Italya, Nisan ayinin basinda Amavutluk'u isgal etmistiri. i Eylül 1939'da
Alman ordularinin Polonya'ya girmesi ile yeni bir dünya savasinin adimi
atilmistir. Bunun üzerine Polonya'ya garanti vermis olan Ingiltere ve Fransa 3
Eylül tarihinde Almanya'ya savas ilan ettiler ve savas atesi bütün Avrupa'ya
siçradi. Polonya birlikleri, Alman zirhli tümenlerine çok az mukavemet
gösterebiImis ve Polonya teslim olmustur2. Almanya 1940 ilkbaharinda yönünü
Bati'ya çevirmis, Nisan ayinda Danimarka ve Norveç'i isgal etmistir. Mayis
ayinda Fransa'ya baslahlan saldin ise, Haziran 1940'ta Fransa'nin kayitsiz
sartsiz teslim olmasi ile sonuçlandi. Savas esnasinda Italya da Fransa'ya savas
ilan ederek Almanya ile beraber hareket etmistir3.

Fahir Armaoglu, Siyasi Tarih 1789-1960, Ankara 1973, s. 555-608.
Liddcll Hart, IJ. Dünya Savasi Tarihi 1, (Çev. ~rim Bagnaçik), Istanbul 1999, s. 25-40.
L. Hart, a.g.e., s. 59-93.
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i - Ikinci Dünya Savasi Basinda Türk Dis Politikasi ve Savasin
Balkanlar'a Yayilmasi

Bir yandan Italya'nin Balkanltlr'a yönelik saldirgan tutumu ve
gizlemedigi planlari, diger taraftan Almanya'nin Balkanlar'daki etkisini giderek
arttirmasi, yine nereye kadar uzanacagi belli olmayan Alman hayat alani
(LebenSra1i11l)teorisinin Türkiye'yi de içine alma tehlikesi, Türkiye'nin tedbir
almasi ve Bati ülkeleri ile antlasmalar yapmasi ihtiyacini getirmisti4. 19 Ekim
1939'da imzalanan Türkiye, Ingiltere ve Fransa arasinda Karsilikli Yardim
Antlasmasi ile Türkiye resmen taraf olmaktaydi5,Antlasmaya göre Ingiltere ve
Fransa, Türkiye'ye savas malzemesi kredisi olarak 25 milyon sterlin, 16 milyon.
sterlin degerinde külçe altin ve 3,5 milyon sterlinlik bir kredi transferi
saglayacaklardi6.Bununla beraber 19 Ekim 1939 tarihli antlasmayla söz verilen
yogun askeri ve ekonomik yardimlar tatmin edici bir sekilde gerçeklesmemistir.
Türkiye, savasa girmesi halinde Almanya ile karsi karsiya kalabilecegini
görmüs ve Rusya faktörünü de göz önüne aldiginda hassas bir noktada
oldugunu fark ederek, 14 Haziran 1940'ta savasa katilmayacagini resmen
açiklamistir7. .

Bu arada Almanya, Italya ve Japonya 27 Eylül 1940'ta Üçlü Pakt denilen
ittifak antlasmasini imzalayarak, "Yeni Düzen"in kurulmasi ve nüfuz bölgeleri
olusturulmasini kararlastirmislardl. Hitler, Üçlü Pakt'a Sovyet Rusya, Ispanya,
Vichy Fransa'si, Yugoslavya, Romanya ve Bulgaristan' i da katarak bütün
Avrupa'yi bir blok olarak Ingiltere'nin karsisina çikarmayi, bu ülkeyi ümitsiz
bir durumda birakarak barisa zorlamayi ve Amerika'yi da tehdit edip savas disi
tutmayi hedeflemisti. Ispanya ile Vichy Hükümeti'nden bekledigi destegi
bulamayan Almanya, Sovyet Rusya'yi bu Pakt'a katmayi çok önemli
görmüstür. Fakat Kasim 1940'ta Berlin'de yapilan görüsmelerde uzlasma
saglanamamasi üzerine Almanya, Rusya'ya karsi harekete geçmeye karar
vermistir. Italya ise, 28 Ekim 1940'ta Almanya'yi bile bilgilendirmeden
Yunanistan'a bir ültimatom vererek Girit ve Korfu adalarinin kendisine
teslimini istemis, Yunanistan'in ret cevabi üzerine Arnavutluk üzerinden Yunan
sinirlarini geçmeye baslamisti. Fakat Yunanistan Kasim ayinda bu saldiriyi
durdurdugu gibi, karsi saldin ile Arnavutluk topraklarina girmistirs. Türk
Hükümeti Italya'nin Yunanistan'a saldirisindan fevkalfide rahatsiz olmus ve

Yavuz Özgüldür, "Ikinci Dünya Savasi'nda Türk Dis Politikasini Belirleyen Iki Antlasma ve
Sonuçlari: "Türk-Ingiliz-Fransiz Ittifak Antlasmasi ve Türk-Alman Dostluk ve Saldirmazlik
Antlasmasi", Altinci Askeri Tarih Semineri Bildirileri II, Ankara 1999, s. 83.
Ismail Soysal, Türkiye'nin Siyasal Antlasmalari, c.l, Ankara 1989, s. 600-609.

6 Selim Deringil, Denge Oyunu, Istanbul 1994, s. 95.
Y. Özgüldür, a.g.m., s. 87.
F. Armaoglu, a.g.e., s. 692-695



4 BÜLENT BAKAR

Bati sinirinda yeni önlemler almak ihtiyaci hissetmistir. Basbakanliktan yapilan
tebligatta, Teskilat-i Esasiye Kanunu'nun 86. maddesine9 dayanarak Istanbul,
Kirklareli, Edirne, Tekirdag, Çanakkale ve Kocaeli vilayetlerinde bir ay
müddetle örfi idarelO ilaninin 20 Kasim 1940 tarihindeki Bakanlar Kurulu

toplantisinda kararlastirildigibelirtilmistiri i. ilerleyen aylarda örfi idarenin
süresi peyderpey uzatdmistirl2.

Alinan bu askeri önlemlerden kuskulanan Bulgaristan'in endisesini
gidermek amaciyla 17 Subat 1941'de Türkiye-Bulgaristan deklarasyonu
yayinlanmis ve taraflar birbirlerinin toprak bütünlügüne saygili olduklanni
açiklamislardir13.Bu deklarasyondan kisa süre sonra Bulgarlarin Üçlü Pakt'a
girmesiyle Alman kuvvetleri Bulgaristan'da konuslanmaya baslamistir.
Yasanan bu son gelisme üzerine 4 Mart 1941'de Almanya'nin Ankara
Büyükelçisi Von Papen, Inönü'ye Hitler'in özel mesajini iletmistir. Hitler,
mesajinda Bulgaristan'a girmelerinin sebeplerini izah edip, Türkiye sinirlarina
yaklasmamalari hakkinda Alman Komutanlarina talimat verdigini açikliyor ve
Türkiye 'yi rahatlamayi amaçliyordu 14.

Bulgaristan disinda Macaristan ve Romanya da Üçlü Pakt'a katilmak
zorunda kalmislardi. Mart 1941'de ise, Yugoslavya' da Almanya aleyhtari bir
hükümet darbesi olunca Almanya, Yugoslavya 'ya müdahale etmeye karar
vermistiris. 5 Nisan 1941'de von Papen, Ankara'nin endiselerini ortadan
kaldirmak için Türk yetkililerle tekrar görüserek, Almanya'nin Yunanistan'a
girmesi halinde, tipki Bulgaristan'da oldugu gibi Türk sinirindan uzak
kalacagini açiklamistir. von Papen, bir gün sonra 6 Nisan'da Alman ordusunun

Q "Harbhalindeveyaharbi icabettirecekbir vaziyethudusundaveyaisyanzuhurundaveyahut
vatan ve cumhuriyet aleyhinde kuvvetli ve fiili tescbbüsat vukuunu müeyyit kati emarat
görüldükte Icra Vekilleri Heyeti müddeti bir ayi tecavüz etmemek üzere umumi veya mevzii
idare-i örfiyye iHinedebilir ve keyfiyet hemen Meclisin tasdikine arz olunur. Meclis idare-i
örfiyye müddetini indel icab tezyit veya tenkis edebilir. Meclis müctemi degilse derhal
ictimaa davet olunur", Bkz. Yücel Karlikli, Türk Anayasa Metinleri, Istanbul 2002, s. 14.

LO Sikiyönetim.
\i Cumhuriyet, 23 Ikincitesrin 1940.
\2 Nitekim Haziran i94 I'e dek üçer ay daha uzatilan sikiyönetim süresi Meclisin 20 Haziran

i 94 i tarihli toplantisinda bu kez alti aylik bir süre için tekrar uzatilmistir. "Alti viiiiyette ilan
ve iki defa üçer ay müddetle temdit edilmis olan örfi idarenin alti ay daha temdidi için yapilan
görüsmeler neticesinde Istanbul, Edirne, Kirklareli, Tekirdag, Çanakkale ve Kocaeli
vilayetlerinde 23 Tesrin-i sani 1940 tarihinde ilan ve BMM'nin i 199 ve i209 sayili
kararlariyla üçer ay temdit edilmis olan örfi idarenin bitiminden itibaren alti ay daha
uzatilmasi kararlastirilmistir", Bkz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabit Ceridesi
(TBMMZC), 20. 06. 1941, Inikad: 67, celse: i, c. 19, Ankara 1941, s. 101; Cumhuriyet, 21
Haziran i94 i.

i3 i. Soysal, a.g.e., s. 631-632.
14 Faik Ahmet Barutçu, Siyasi Hatiralar, c. i , Ankara 200 i, .s. 433- 434.
\5 F. Armaoglu, a.g.e., s. 696-697.
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Yunanistan ve Yugoslavya'ya girecegini Ankara'ya iletmistir. Türkiye, bu
gelismeler üzerine bazi önlemler almistir. Trakya'da bulunan askeri birlikler
Anadolu yakasina naklediimis, Türkiye'yi Avrupa'ya baglayan ve Meriç nehri
üzerindeki tüm köprüler havaya uçurulmustur'6.

Böylece Türkiye, savas basladigi andan itibaren ilk kez ciddi sekilde
tehdit algilamasi ile karsi karsiya kalmistir. Balkanlar'da çok hizli gelisen bu
süreç, Türkiye dahilinde, özellikle savasa en yakin bölgeler olan Trakya ve
Istanbul'da acil önlemlerin alinmasini gerektirmistir.

2- Yakin Tehdit Nedeniyle Trakya ve Istanbul'dan Anadolu'ya Göç
Karari

Almanlarin Yunanistan' i isgal etmeye baslamasiyla Türkiye sinirlarina
dayanan savas Türkiye'de tedirginligi arttirmis, bir taraftan da Yunanistan
hududundan Türkiye'ye ilticalar baslamistir. Trakya Umumi Müfettisi Kazim
Dirik, 10 Nisan 1941'de Edirne'den gönderdigi acil telgrafinda gelen kafilelerin
nakliyat isinin devam ettigini, Tekirdag valisinin çalismalari takip ettigini
bildiriyordu. Tekirdag valisinin verdigi bilgi ise vapurlarin sevkiyat için hazir
oldugu seklindeydi. Kazim Dirik, yaya olarak ve trenlerle gelen kafiledekilerle
görüsmelerde bulunmustur. Kafiledekilerin açiklamalarina göre, Alman ordusu
Gümülcine'ye girmek üzereydi ve Yunan subaylari ahaliye baslarinin çaresine
bakmalarini söylemistil7.

Türkiye açisindan Ikinci Dünya Savasi 'nin en sicak günleri yasanirken ve
her an savasa girme riski mevcutken, 10 Nisan 1941 tarihli gazetelerde
mansetten verilen bir haber gündeme oturmustur. Istanbul vilayetinden yapilan
bir tebligatta, emekliler, yetimler ve dullar ile Istanbul halkindan Anadolu'da
akrabasi olan ve arzu edenlerin Istanbul'dan göç edebilecekleri bildiriliyordu.
Açiklamada, Istanbul'da oturan Türkiye Cumhuriyeti vatandaslarindan arzu
edenlerin ikamet ettikleri kaza kaymakamliklarina 15 Nisan 1941 Sali günü
aksamina kadar müracaat ederek, kendilerine verilecek beyannameleri
doldurmalan istenmekteydi. Ayrica, açiklamanin devaminda su ifadelere yer
verilmekteydil8;

1- Istanbul'da bulunan ve baska hiçbir is ve gücü olmayip ta aldigi emekli
maasiyla ve seferde bir hizmet yapmayacak olan askeri ve mülki emeklilerle,
yetimler ve dullarin aileleriyle beraber (Trakya, Istanbul, Izmir, Erzurum, Ankara
hariç olmak üzere) istedikleri yerlerin iskele ve istasyonlarina kadar devlete ait

16 Cemil Koçak, TUrkiye'de Milli Sef Dönemi (1938-1945), c. 1, Istanbul 1996, s. 547-548.
17 Basbakanlik Cumhuriyet Arsivi (BCA), Fon kodu: 030.10, Yer no: 73.481. 12.
18 Cumhuriyet, LoNisan 1941; Vataii, LONisan 1941;SOIlPosta, LoNisan 1941, Bkz. EK I.
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vapur ve trenlerle nüfus basina elli kiloya kadar sandik ve denk esyalariyla birlikte
nakillerinin yapilmasi muvafik görülmüstür.

2- Istanbul'da oturup (Izmir, Ankara, Erzurum hariç olmak üzere) Anadolu'da
bulunan akrabalari yanina aileleriyle birlikte gitmek isteginde bulunanlarin veya
kendileri kalip ta ailesini göndermek isteyenlerin istedikleri yerin iskele ve
istasyonlarina kadar devi'ete ait vapur ve trenlerde nüfus basina elli kiloya kadar
sandik ve denk esyalariyla ücretsiz nakilleri uygun bulunmustur.

Bu tedbirlerin gerekçelerini açiklama ihtiyaci duyulmustur. Göç karanyla
ilgili diger bilgiler söyleydil9;

"Hükümetimizin Istanbul için düsündügü bu tedbiri halkimiza arz ederken su
birkaç noktayi ehemmiyetle tebaruz ettirmek isteriz: Türkiye harb haricidir,
Türkiye'de harb hali, umumi seferberlik yoktur. Türkiye, kendi topraklarina
tecavüz edilmedikçe harbe girmernek kararindadir ve bugün için de böyle bir
tecavüz mevzubahs degildir.

Ancak harb mintikasinin garb hudutlarimizin yakinlarina kadar geldigi
malumdur. Her müdebbir memlekette oldugu gibi bizim de ihtiyatli bulunmamiz,
bir emrivaki karsisinda milletin hiçbir sikintiya düsmemesini teminen icab eden
vaziyetleri almamiz faydali ve tabiidir.

Anadolu-Trakya münakale yollari üzerinde bulunan Istanbul'un 800 bini
geçen nüfusu vardir. Bu bir milyona yakin halkin günlük nakil isleri, beslenmesi
ve diger hayati ihtiyaçlarinin karsilanmasi genis mikyasta tedbirlerin daimi surette
tatbikine ve pek çok vasitalarin kullanilmasina lüzum gösterir. Modem harblerde
tazyikin nüfus kesafeti noktalarinda ne kadar büyük oldugunu misalieriyle gördük.
Binaenaleyh bu sehirde izdihami mümkün mertebe azaltmak, hem Istanbul'da
mübrem mesguliyetleri olmayanlarin huzuru, hem de sehir islerinin daha
kolaylikla ifasi gibi muhtelif faydalar verecektir.

Mütekaidler, eytam ve eramil, devletten aldiklari maaslarla geçinirler. Su
halde anavatanin her hangi sakin bir kösesinde daha ucuz ve daha asude
yasamalari mümkündür. Aslen tasrali olup da aliikalari daha çok diger
viHiyetlcrimizde bulunan vatandaslarin ise dünya ahvalinin karisik oldugu bir
sirada asil kendi yerlerinde yasamalarindan tabii bir seyolamaz. Bu suretle de
Istanbul'un kesafetiiii azaltmak suretiyle bir sehre ve bütün memlekete hizmet
etmis olurlar. .

Yurdumuzda bütün vatandaslar, normal bir hayat sürmekte, yasama sartlarinin
her türlü kolayligini görmektedir. Alinmasi icab eden bazi tedbirler ise bunun
temadisi ve bütün millete daha huzurlu hayat sartlari temini içindir. Normal
zamanda yapilmasi mümkün ve kolayolan birçok isler vardir ki, herhangi
müstaeel bir vaziyet karsisinda süratle icralari ya mümkün degildir, ya fayda
yerine zarar verebilir. Bu itibarla hükümetin bir kisim vatandaslara inhisar eden bu
nakil tcdbirini simdiden düsünmüs olmasi, zayif bir ihtimalle ileride lüzum
görülüp de kargasaliga gelmek ihtimallerini bugünden bertaraf ~tmis olmak
içindir.

Halkimizin hiçbir telasa kapilmamasi liizimdir. Büyük Türk milleti,
hükümetinin cidden müdebbirane kararlarini tatbikte gösterdigi sogukkanli irade

19 Cumhuriyet, i ONisan 1941.
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ve basiretle daima takdir kazanmistir. Bu defa da ayni vakar ve ciddiyeti
gösterecegine hiç süphe yoktur".

Yine gazetelerde Örfi Idare Komutanligi 'mn bir tebligi yayinlanmistir.
Buna göre, Örfi Idare mintikasi altindaki Istanbul, Kirklareli, Edirne, Tekirdag
ve Çanakkale vilayetleri halkindan Anadolu'ya geçmek isteyenlerin ücretsiz.
olarak 50 kilo yükleriyle beraber tren veya vapurlarla Anadolu'ya
nakledileceklerinin ilan edildigi belirtiliyordu. Ayrica, bu uygulamanin eksiksiz
gerçeklesmesi için bundan sonraki tedbirlere riayet edilmesi isteniyordu20.
Istanbul' da ve Trakya' da kalmalari zaruri olmayan vatandaslarin bir müddet
için buralarda bosuna kalabalik etmemeleri, daha rahat yasayacaklari yerlere
giderek iaseyi ve hareket serbest1igini kolaylastirmalari çok yerindeydfl.
Hükümetin asil gayesinin, savas bölgesinde bulunan nüfus yogunlugunu
azaltmak, iase ve ulasim gibi hayati konularda rahat davranmak oldugu yapilan
açiklamalardan belli olmustur.

3- Halkta Olusan Panige Karsi Propaganda

Almanlarin birden bire Balkanlar'i ele geçirmesi ve Türk sinirlarina
dayanmasi, Trakya'da bir panik havasi olusturmustu22. Trakya'da baslayan
panikten sonra bazi kisiler yok pahasina mallarini satarak kaçmaya
baslamislardi23. Bunun bir nedeni de Bulgaristan' daki Alman askerlerine
Almanca-Türkçe sözlükler dagitilmasi ve bunun bilinmesiydf4. Hükümetin
tasarladigi Anadolu'ya göç karari ve bunun gazetelerde ilani halkta iyice telas
meydana getirmistir2s. Yunanistan ve Yugoslavya'da yasananlarin Türkiye'de
de olmasi endisesi hakim bir duyguydu26.Bu bakimdan göç kararinin basinda
çok yer bulmasi ve haftalarca gündemi mesgul etmesi, gelismelerden zaten
çekinen halkta panige yol açmistir. Her ne kadar hükümet, her seyin kontrol
altinda oldugunu ifade etse de olusan tedirginlige ve bazi propagandalara karsi,
basinda yogun bir sekilde uyarici bildiriler yer almaya baslamistir. Gerek
gazetelerde ve dergilerdeki bazi basyazilar ve bildirilerle, gerekse resim ve
karikatürlerle halk bilinçlendirilmeye çalisilmistir.

~O Vatan, II Nisan 1941;Cumhuriyet, II Nisan 1941;SOIlPosta, IL Nisan 1941.
21 "Bir Tedbir Etrafinda", Cumhuriyet, 12Nisan 1941.
22 Mahmut Gologlu, Miln SefDönemi (1939-1945), Ankara 1974, s. 107.
23 Asim Us, 1930-1950 Hatira Notlan, Istanbul 1966, s. 467.
24 C. Koçak, a.g.e., s. 551.
25 F. A. Barutçu, a.g.e., s. 45 i.
26 S. Deringil, a.g.e., s. 140.
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Propagandaya karsi savunmanin en iyi önleminin karsi propaganda
oldugundan hareketle basin gücünden de yogun sekilde yararlanilmistir7.

Bu dönemde en etkili savas yollarindan birisi kuskusuz Besinci Kof8
faaliyetleriydi. Yani karsi ülkede panik havasi yaratmak için akla gelmez usul,
propaganda ve tahrikler, bu ülkelerde askeri istila gücü kadar tesirli
olmaktaydi29. Besinci kolun harb zamanindaki en önemli faaliyetleri arasinda
heyecan verici ve cesaret kinci yalan haberler yaymak, ortaligi kargasaliga ve
panige ugratmak bulunuyordu30. Bu bakimdan, hükümetin aldigi gönüllülük
esasina dayanan göç kararindan hemen sonra, basin' da halka moral veren, daha
çok da uyaran yazilar söz konusu olmustur.

Burhan Felek, 12 Nisan tarihinde gazetedeki yazisinda söylentilere kulak
verilmemesini isteyip, açiklamalar yapiyordu31;

0 kadar diyebilirimki, bu yalandolan zehirligaz kadar,hatta ondanda
fazla mühliktir.Çünkübir adamizehirleyenon desimetremikabigaz artik onun
cigerlerinden çikip baskasini zehirlemez ama, yalan dolan bilerek bilmeyerek her
birimizin agzindan çikip karsimizdakini zehirleyebilir. Onun için emin ve mevsuk
membalardangeldigimalumolmayanhiçbir rivayete iltifat etmemekbir vatan
borcu,bir millicemiyetborcu,bir umumisinir korumaborcudur....Memleketin
resmi kaynaklaritarafindanteyid edilmemisiyi veya kötü hiçbirhabere iltifat
etmemek evvela akillica, sonra da vatanperverce bir harekettir.

...Kötü rivayetiereomuz silkiniz!Milletinizeve milletinizinkuvvetineve
ordunuza güveniniz. Bu güveninizi her yerde bagira bagira söyleyiniz. Bu
hareketinizlememleketenebüyükhizmetedersinizbilseniz'''.

Ayni gün Cumhuriyet gazetesinin ilk sayfasindan yalan haberlere
inanilmamasi uyarisi yapilmistir. Uydurma rivayetlerin daima reddedilmesi,
yalniz hükümetin tebliglerine, Ankara radyosunun ve gazetelerin nesriyatina
itimat edilmesi istenmistir. Haber su sekilde bitmekteyde2;

"BilhassaIstanbul'daher gün, birbirinitakiben,pek çok gazetelerçikiyor.
Ankara radyosugünün muhtelifsaatlerindenesriyat yapiyor. Bunlarharicinde
duyaeaginiz her sayianin mutlaka propaganda olduguna inaniniz ve dinlemeyiniz.

Dinlersenizyavas yavas alisirsiniz. Ve farkinda bile olmadan düsmanin
gayesine hizmet etmis olursunuz. Uyanik olunuz'"

27 Selahattin Ertürk, Propaganda ve Besinci Kolun Ikinci Dünya Harbinde Oynadigi Roller,
Ankara 1951, s. 62-64.

28 Besinci Kol; her muhite giren, her seyi duyan ve gören, bir memleketi örümcek agi gibi ören
ve elinde her türlü vasitasi bulunan gizli bir ordudur. Bu ordu, her türlü meslek ve ihtisas
erbabindan kurulmustur. Yani simdiye kadar bilinen gizli teskilatin çok büyütülmüs- ve
gelistirilmis bir seklidir; Bkz. S. Ertürk, a.g.e., s. 9.

29 Sevket Süreyya Aydemir, Ikinci Adam, c. 2, istanbul 1991, s. 150.
30 S. Ertürk, a.g.e., s. 13.
31 "Agiz Rivayetlerinden Kaçinalim", Cumhuriyet, 12Nisan 1941.
32 "Yalan Haberlere Kendinizi Kaptirmayin", Cumhuriyet, 12Nisan 1941, Bkz. EK 2.
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Bir baska haberde ise hükümetin kararinin sükunet içinde karsilanmasi
gerektigi ifade edilerek, zararli bir telas ve heyecan gösterilmemesi gerektigi
üzerinde durulmus ve su açiklama yapilmistir33;

"...Sinirlerinehakimoldugunusimdiyekadardaimagöstermisolan halkimiz
bu tedbirin tatbikinde de ayni sogukkanliligi gösterecegine süphe yoktur. Türkün
seciyesitelasdegil,sükunettir.Sinirlerimizinçelikgibioldugunugösterelim".

13 Nisan tarihli gazetelerin en önemli haberleri yine olumsuz propaganda
mücadelesiyle ilgilidir. Propagandanin bu savasta baslica silahlardan birisi
oldugu ve top ile tüfegin vazifesini daha önceden sözlerin hazirladigi
belirtilerek34,kimsenin dinlenilmemesi istenmekteydi35;

"Kimseyi Dinlemeyiniz! Kimseye Bakmayiniz! Kimseye Lüzumundan Fazla
Bir sey Söylemeyiniz! Türk vatandasinin bugünkü büyük vazifesi iste su üç basit
kaideye riayetten ibarettir".

Olumsuz propagandanin ve sayianin toplumda gerçekten belli bir etki ve
moral bozuklugu yarattigini gören hükümet, bu konuyu daha ciddi ele almayi
düsünmüstür. Dahiliye Vek~Ueti,kamuoyunda fena tesirler yapacak yanlis ve
memleket için zararli haber ve sayianin yayilmasini önlemek için Dahili
Propaganda Ajanligi kurmaya karar vermistir. Bu sekilde, ülkeyi ilgilendiren
her türlü haberin toplanmasi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amaçlanmisti~6.
Propaganda Ajanligi'nin görevi ve önemi ile ilgili basinda çesitli karikatürler
yer almistir37.

Resmi makamlar propaganda için önlemler almaya çalisirken, basinda
uyari yazilari çikmaya devam etmistir. Bu yazilardan birinde propagandaya
kiymet verilmemesinin en etkili yöntem oldugu ifade ediliyor ve su
degerlendirme dikkati çekiyordu38;

"Propagandanin bu harbde tank ve tayyare kadar, hatta belki onlardan da
ehemmiyetli bir silah olarak kullanildigini muhtelif vesilelerle gördük.
Binacnaleyh motör nasil büyük terakki hamleleri kaydetmis bulunuyorsa,
propaganda da, ayni yolu takip ederek, bugün akla hayale gelmedik kumazitklar
ve tuzaklarla hakikaten müessir bir tahrib unsuru olmustur.

.. .Propaganda korkunç bir silahtir; fakat bir iyi tarafi vardir: Ondan korunmak
kolaydir. Nasil? Söyle: Gazetelerde ve radyomuzun nesriyatinda zikr olunmayan
herhangi bir havadise, ne türlüsü olursa olsun, inanmayarak, kapilmayarak, hatta
daha iyisi, böylelerini dinlemeyerek.

33 "Yerinde Bir ihtiyat Tedbiri", Cumhuriyet, 12 Nisan 1941.
34 "Sözcülere Dair", Cumhuriyet, 13 Nisan 1941.
35 "Dinlemeyiniz! Bakmayiniz! Susunuzl", Cumhuriyet, 13 Nisan 1941.
36 Vatan, 13Nisan 1941, Bkz. EK 3.
37 Vatan, 14-15 Nisan 1941, Bkz. EK 4-5.
38 "Propagandaya Karsi Silah", Cumhuriyet, 14 Nisan 1941.
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Bu bir keyif isi degil, bir vatan vazifesidir".

Basinda çikan uyari yazilarinda isaret edilen en önemli nokta, artmasi
muhtemel söylentilere kulak asilmamasi olmustur. Adeta vatandasin neyi
konusmasi ve neyi dinlemesi gerektigi bir ders hassasiyeti içinde ele alinmistir.
Bu yazilardan bazilarinin tamamini vermek dönemin psikolojisini anlamak
açisindan faydali olacaktir9;

"Vatandas!

Dört bir tarafimiz düsmanla çevrilmis ve biz bunlarin ortasinda yapayalniziz,
demek istemiyoruz. Bütün dünya bize düsmandir ve biz tek basimiza bunlara karsi
koymaya mecburuz demek istemiyoruz. O kadar ecnebi teskilati ile doluyuz ki
artik memleket dahilinde herkesten süphe edilebilir, demek istemiyoruz. Bununla
beraber su hakikati hiçbir zaman unutmayalim: Dostun bin olsa az, düsman bir
olsa çok, derler. Buna sunu da ilave edebiliriz: Hatta düsmanin sadece
"muhtemel" bile olsa.

Sularin dahi uyumadigi bu anda elbette ki düsman hiç uyumaz. "Muhtemel"
bile olsa. Demek ki bugünün bütün hazirligi, simdi belli olmayan, bir hasma
karsidir. Ve bu "belli olmamak" hususiyeti, bizi ancak daha iyi hazirlanmaya,
daha iyi hazir bulunmaya sevk etmelidir. Binaenaleyh daima gözü açik, daima
uyanik, daima tetikte bulunalim. Ve her dakika göz önünde bulunduralim ki
"muhtemel" oldugu zaman, düsman her andan daha tehlikelidir.

Belki "pek çok" lakirdi dinleyeJim.Fakat "pek azinan inanalim!".

Ayni içerikte uyari yazilari daha sonraki günlerde devam etmistir40.
Vatandasi bilinçlendirme ve uyari yazilarinin en fazla yer aldigi gazetelerden
birisi Cumhuriyet olmustur. Bu gazetedeki bir baska yazi ise söyleydi41;

"Dikkat Vatandas!

Hepimiz her gün bir çok adamlar görüyoruz, bir çok adamlarla konusuyoruz
ve kisacasi, bir çok adamlarla, su veya bu sekilde olsun, hemen hemen daima
temas halinde bulunuyoruz. Biz bu adamlarla evvelce de konusurduk. Teker teker
hepsiyle dostuzdur ve hepsini severiz. Nihayet: -Artik hiç kimse ile konusmayalim
mi? suali sorulabilir.

Hayir; gene bütün dostlarimizla konusmaya devam edelim. Fakat bunlarla
eskiden ne konusurduk? Güzel havadan, iyi sudan bahsederdik. Bazi
kederlerimizden dem vururduk ve bazi eglencelerimizi anlatirdik. Simdi gene öyle
yapalim ve baska seylerden lakirdi açmayalim. Çünkü hepimiz uzak veya yakin
vatan isleriyle alakadariz. Hepimiz az çok bir seyler biliyoruz. Sizin bildiginiz sey,
size hiçbir sey degil gibi gelir. Halbuki bu ufacik seyler düsman için ekseriya
büyük bir kiymeti haizdir. Sizi, belki muhatabiniz degil, fakat diger
dinleyenleriniz, ayni niyetle dinlemezler. Buna karsi yegane çare, gene eskiden

39 Cumhuriyet, 15Nisan 1941.
40 "Vatandas! Sakinalim!", Cumhuriyet, 16 Njsan 1941; "Nasil Konusalim", Cumhuriyet, 17

Nisan 1941.
41 Cumhuriyet, 19Nisan 1941.
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oldugu gibi, güzel sudan, iyi havadan ve müstakbel eglencelerimizden
bahsetmektir.

Fazlasini ne siz söyleyiniz! Ne de size soran bulunsun!"

Nisan ayinin sonlarinda karikatürler42, resimler ve uyari yazilarinda
azalma olsa da yayinlar devam etmistir. Bu arada, halk arasinda yayilan bir
söylenti Anadolu 'ya gidenlerin üç seneden önce geri dönemeyecekleri
seklindeydi. Art niyetli bu söylentilere bazi safdillerin inandigi ve telas
meydana geldigi belirtilerek, bu haberlerin asli esasi bulunmadigi, kayda deger
olmadigi ifade ediliyordu43. Mayis ayinin ilerleyen günlerinde moral bozucu
propagandalarda yine artis olmustur. Anadolu'ya gidenlerin istanbul'a
dönüsüne yillarca izin verilmeyecegi sayiasinin tekrar ortaya çikmasiyla, bu
söylentilerin asilsizligi ile ilgili haberler yapilmistir44;

Gidenlerin üç sene Istanbul'a avdetine izin verilmeyecek,dört sene
verilmeyecekdiye kötü propagandalaryapan hainler var. Bu propagandalaren
fena niyetle yapiliyor.Bunlaragülüp geçmeklekalmayiniz.Bunu söyleyenleri
zabitaya ve örfi idareye haber veriniz. Belki de bir çiyan yuvasinin kesfedilmesine
hizmet edersiniz".

Mayis ayinin ikinci yarisindan sonra göç isinin belli bir düzene
girmesiyle ilk andaki telas ve panik azalmis, buna paralelolarak propaganda ile
ilgili, basinda çikan haberler yogunlugunu yitirmeye baslamistir.

Halkta olusan panigin disinda Hükümet'in de belirsizlikten tedirgin
oldugu ve gelismeleri çok ciddiye almak zorunda kaldigi açiktir. Nitekim alinan
bir kararla Trakya'daki hayvan sürüleri Anadolu'ya nakledilmisti. Bu esnada
gerçeklesen masraflar için Tekirdag, istanbul, Kocaeli, Bursa, Balikesir ve
Çanakkale Mal Sandiklarina beser bin lira aktarilacagi belirtilmistir45.Ayrica,
Istanbul müze ve kütüphanelerindeki degerli esya ve bazi kitaplar Nigde ve
Çankiri'ya gönderilmistir46. 26 Mayis 1941 tarihli bir Bakanlar Kurulu
Kararnamesi ile de Trakya'da bulunan Savcilarin önemli evrak ve esyayi
Anadolu'ya getirmesi kararlastirilmistir47.Hükümet, aldigi bu önlemlerle savas
tehdidinin büyüklügünü kabul ettigini göstermektedir.

42 Karikatür, 24 Nisan 1941, Bkz. EK 6.
43 Cumhuriyet, 3 Mayis 1941.
44 "AnadoludaAilenizleBirYazTatiliGeçiriniz",Vatan, iOMayis1941.
4S BCA, Fon kodu: 030.18. OL,Yerno: 94. 37. 2.
46 BCA, Fon kodu: 030. 18. OL,Yer no: 95. 43. i; Ayrica, Istanbul'dan Anadolu'ya nakli

kararlastirilan eserler kapsaminda Istanbul müzelerinden Nigde'ye gönderilen esyalarla ilgili
Bkz. BCA, Fon kodu: 030. 18. OL, Yer no: 95. 50. 10. Yine 27 Haziran 1941 tarihli bir
kararname, Istanbul müzclerinden Iç Anadolu'ya gönderilen kiymetli esyalar için yapilan
masraflarla alakalidir. Bkz. BCA, Fon kodu: 030. i 8. OL; Yer no; 91. 61. 7.

47 BCA,Fonkodu:030.18.OL,Yerno:95.45.4.
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4- Sevk Için Hazirliklar

Basindaki haberlerden anlasildigi kadariyla, Trakya ve Istanbul' dan
gönüllü olanlarin göç ettirilmesi konusunu hükümetin aslinda bir süredir
gündemine aldigini tahmin ediyoruz. Çünkü yapilan açiklamalar ve önemli bir
organizasyonun hizla hayata geçirilebilmesi bunun göstergesidir. 10 Nisan
tarihli tebligattan sonra Istanbul vilayetinden göç etmek için basvuranlarin
sayisi ilk gün itibariyle 2.000 kisi olmustur. Müracaat eden kisiler bir
beyanname doldurmak zorundaydilar. Dolduracaklari formda gitmek isteyenin
adi, soyadi, isi, gitmek istedigi iskele yahut istasyon ve binecegi iskele
yaziliydi. Her beyanname ile 9 kisiye kadar bir aile ücretsiz olarak ve nüfus
basina 50 kilo yüküyle nakledilecekti. Bununla birlikte daha fazla esya
götürmek isteyen bunun parasini vermek sartiyla istedigi kadar esya
götürebilecekti. Türk vatandaslarindan müslim ve gayrimüslim herkesin
kaymakamliklara müracaat edebilecegi ifade edilerek, izdihama meydan
verilmemesi talep edilmistir48.Normal tarifeli vapur ve trenlerin, göç etmek
isteyenlerin sayisi karsisinda yetersiz kalacagi tahmin edildiginden ek seferler
konmasi düsünülmüs ve ayrica yolculukta iase silantisi yasanmamasi için tren
ve vapurlarda yiyecek ve içecek bulundurulmasi planlanmistir49. Istanbul
vilayeti, göç etmek isteyenler için ilk anda 15.000 adet beyanname bastirmistir.
Fakat bu rakamin yetersiz kaldigi düsüncesiyle matbaalarda basim faaliyeti
tekrar baslamistir. Yine basin araciligiyla halkin sakin olmaya davet edildigi
görülmektedir. Beyanname doldurmanin hemen hareket etmek anlamina
gelmedigi, hareket planlamasinin ilerleyen günlerde vilayetçe yapilacagi
belirtilmekteydi. Bu arada, halkin bir kisminin bankalara müracaat ederek
paralarini çekmeye baslamasi ve yine bazilarinin kendi imkanlariyla bilet alarak
Istanbul'dan ayrilmaya baslamasi dikkat çekici gelismelerdirso.

Vilayette, Vali ve Belediye Reisi Lütfi Kirdar baskanliginda yapilan
toplantida Anadolu'ya sevk isi için hazirliklar gözden geçirilmistir. Israrla
yapilan açiklama gerek emeklilerden, gerekse halktan yalniz isteyenlerin
Anadolu'ya gönderilecegi seklindedir. Müracaat edenlerin sayisi her gün
artmistir. Kazalara beyanname doldurmak için basvuranlarin sayisi 30.000
kisiyi bulmustur. Fakat göç etmeyecegi halde her ihtimale karsi elinde
bulunmasi için beyanname alanlar da vardirS!.Beyannameler kirmizi ve beyaz
olmak üzere iki çesit bastirilmisti. Kirmizi renkliler engelliler ve emekliler için,
beyazlar ise diger halk içindir. Baswrular en çok Beyoglu bölgesinde oturan

48 Son Posta,ii Nisan 194i.
49 Vatan, II Nisan 1941.
50 Cumhuriyet,li Nisan 1941.
51 Son Posta, 12 Nisan 1941.
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vatandaslarca yapilmaktadir. Sehirden ayrilmak isteyenlerin gittikleri yerlerde
izdihama ve mesken sikintisina yol açmamalari için gittikleri yerlerde akraba
veya ailelerinin bulundugunu formrara yazmalari zorunlu tutulmusturs2.Bu göç
kararimn alinmasindaki en önemli etken, Alman ordusunun Türk simrina
dayanmasi olmustu. Bununla beraber Istanbul'dan göç kararinin ortaya
çikmasinda Almanya herhangi bir sorumlulugu olmadigi kanaatindeydi.
Nitekim Almanya yaptigi bir açiklamada gelismelerin kendileriyle ilgisi
olmadigim beyan etmistirs3.Vatandaslarin beyanname verme müddeti 15 Nisan
aksami mesai saati bitiminde sona ermis ve 16 Nisan'da Vali Lütfi Kirdar!in
baskanliginda kaymakamlarin katilimiyla toplanti yapilmasi kararlastirilmIstir.
Beyannamelerin tasnif neticelerinin hükümete bildirilecegi ve gelecek emre
göre sevk isine baslanacagi belirtilmekteydi. Yapilan bir baska açiklama ise
hükümet vasitasiyla ücretsiz yapilacak sevkiyatin yalmzca iskele ve istasyonlara
kadar olacagi, civar sehir ve kasabalara gitmek isteyenlerin paralariyla
tutacaklari vasitalarla bunu yapabilecekleri seklindeydi. Hükümetten talimat
gelir gelmez, gruplar halinde muntazam bir sekilde tren veya vapurlarla sevkin
gerçeklestirilecegi vurgulanmistirs4.Gidecekler, dagitilacak biletlerdeki numara
sirasiyla hazirlanacak hususi vapurlara veya posta vapurlarina bineceklerdir.
Yolcular, ilan edilen günde hareket edecek olan vapura binmedikleri takdirde
parasiz gitme hakkim kaybedeceklerdir. Trenle gidecekler için de ayni sekilde
hususi vagonlar ilave edilecek veya hususi trenler tertip edilecekti~s.
Beyannamelerin tasnifinin ancak 17 Nisan'da bitirilebilecegi açiklansa das6,
çalismalarin biraz daha vakit alacagi belli olmustur. Daha sonra yapilan
açiklamada tasnif çalismasi biter bitmez biletlerin dagitilmasina baslanacagi ve
polisler ile bekçilerin bu biletleri ilgililerin evlerine götürecegi ifade edilmistir.
Biletler dagitildiktan sonra iki gün evvelinden gazetelere verilecek ilanlarla
numara sirasina göre tren veya vapurun hareket saati kendilerine bildirilecek,
yolcularin ellerindeki biletlerle vapur veya trene binmesi saglanacaktls7.Bunun
için limanlarda kurulan bir komisyon deniz nakliyati isinde bir sorun çikmamasi
için bir süredir yogun bir faaliyet yürütmekteydis8.

Hükümet, Istanbul'un biraz olsun bosalmasini ayni zamanda baska
önlemler almak için bir vesile olarak görmüstür. Sevkiyat basladiktan sonra, ilk
firsatta ahsap mahalleIerin bir kismimn istimlak edilmesi düsünülmektedir.

52 Cumhuriyet, 12Nisan 1941.
53 "Istanbul'un tahliyesi Berlin mehafilinde Almanya ile alakali addedilmedi", Cumhuriyet, 14

Nisan 1941.
54 Son Posta, 16Nisan 1941.
55 Cumhuriyet, 17 Nisan 1941.
56 Vatan, 17 Nisan 1941.
57 Cumhuriyet, 18Nisan 194i.
58 Vatan, 18Nisan 1941.
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Aslinda Istanbul'dan Anadolu'ya aile nakletmek israri biraz da istimlakten
dogacak mesken buhraninin önüne geçmek içindis9.

20 Nisan tarihli bir haberde sevk için cetvellerin hala tamamlanamadigi
belirtilerek, nakil isine bir hafta veya on gün içinde baslanilmasinin ihtimal
dahilinde görüldügü ifade ediliyordu. Bu arada, Anadolu'ya gitmek için yeni
müracaatlar söz konusu olmustu. Fakat müracaat mühleti 15 Nisan'da
bittiginden basvuruyu kabul etme veya etmeme konusunda Vekalet'ten gelecek
yazinin sonucu bekleniyordu60.

Nisan ayinin üçüncü haftasinda Anadolu'ya sevk için hazirliklar son
asamasina gelmis ve ayrintilar belli olmaya baslamistir. Buna göre, yolcular için
hazirlanan biletlerden kirmizi renkli olanlar tren için, yesil renkliler vapur için
olacaktir. Istanbul' dan hareket edecek ilk kafilenin vapurlarla sevk edilmesi
öngörülmekteydi. Devlet Denizyollari ve Demiryollari idareleri seferlerin
baslayacagi günleri, yer ve hareket saatlerini ve bu tren ile vapurlara hangi
numaralar arasinin binecegini ilan edecekti. Karisikliga meydan vermemek
amaciyla yolcularin esyalarinin ve bavullarinin üzerine yolcunun bilet
numaralarinin yazilacagi belirtiliyordu61. Beyannameler üçer nüsha olarak
hazirlanmistir. Bunlardan biri vilayette, digeri Istanbul'dan ayrilacak olan ailede
kalacak, üçüncü nüsha da sahsin gidecegi yere gönderilecekti. Ayrica yolcular
elli kilodan fazla yükleri için bagaj ücreti ödemeleri halinde istedikleri kadar
esyayi yanlarina alabileceklerdi62.

Bu süreçte vilayette yapilan çalismalari aksatan ve sikintilara neden olan
olaylar da yasanmistir. Sevk edileceklerden bazi kimseler beyannamelerinde
bildirdikleri yerleri degistirmek istemekteydiler. Bununla beraber, çalismalar
tamamlanmis oldugundan ve biletler hazirlandigindan kendilerine olumsuz
yanit verilmekteydi63.

5- Göç Karari'ndan Sonra Yasanan Bazi Sorunlar

Savas sartlari dolayisiyla hükümetin almak zorunda kaldigi Anadolu'ya
göç karari (emekli, yetim ve dullar ile arzu edenler için) bazi sorunlar
yaratmistir. Normal hayat sürerken, ani ve radikal bir uygulamanin ortaya
çikmasi, ilerleyen günlerde nakliyati aksatacak sikintilari beraberinde

. 59 Vatan, 19Nisan 1941.
60 Vatan, 20 Nisan i94 i.
61 Vatan, 21 Nisan 1941.
62 Cumhuriyet, 21 Nisan 1941.
63 Cumhuriyet, 22 Nisan 1941.
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getirmistir. Göç edecek vatandaslari yakindan ilgilendiren önemli konulari okul,
kirave maasolaraküç basliktatoplamakmümkündür. .

a- Okul Sorunu

Ortaya çikan önemli bir problem, egitim-ögretim sezonunun halen devam
etmesi dolayisiyla, okula giden çocuklarin durumu olmustur. Bu durum göz
önünde tutularak, 16 Nisan'da derslerin kesilecegi açiklanmis ve Anadolu'ya
gidecek talebelere kolaylik gösterilmesi istenmistir. Ayrica, gelecek yil bu
ögrencilerin baska yerlerde egitim görebilmeleri için gereken önlemlerin
alindigi ifade edilmistir64. Okul durumunun hakli bir gerekçe oldugu
düsünülmüs, sevk edilmek üzere basvuranlardan egitim çaginda çocugu
olanlarin imtihanlarin bitmesine kadar yolculuklarinin ertelenmesi
kararlastirilmistir65.Okullarda çocuklarinin imtihanlari olan aileler için ayri bir
kafile hazirlanmasi planlanmistir66. Alinan bu önlemlerle velilere belli bir
rahatlama saglanmistir.

b- Kira Sorunu

Anadolu'ya gitmek üzere beyanname veren bazi kiracilarin kontrat
oldugu halde evleri bosaltmaya baslamalari önemli bir sikinti yaratmistir67.
Hükümet, acil önlemler almak için harekete geçmistir. Anadolu'ya gideceklerin
çogalmasi nedeniyle memleket dahilindeki sehirlerde ev kiralarinin asiri
yükselmesine meydan verilmemesi için ilgililer uyarilmistir68.Cumhuriyet Halk
Partisi Meclis grubunda kira meselesi gündeme gelmis ve Trakya ile
Istanbul'dan Anadolu içlerine geçmek isteyip, kirada oturanlarla ev sahipleri
arasindaki kontrat meselelerinin gittikçe büyüdügü dile getirilmis, bu konuda
tetkikat yaptirilacagi ve kimsenin magdur edilmeyecegi ifade edilmistir69.Ev
sahiplerinin de magdur olmamasi için bir hal çaresi bulunmaya çalisilmistir.
Buna göre, Anadolu'ya gidenler tarafindan tahliye edilen evlerin tekrar kiraya
verilmesi halinde ilk kiraciyla yapilan mukavelenin feshedilmis oldugu kabul
edilecekti70.Henüz kira mukavelenamelerinin nasil feshedilecegi yönünde bir
karara varilamamissa da Vekaletten emir beklenmekteydi. Ev sahiplerinin ve
kiracilarin zarar görmeyecegi bir fesih tarzi bulunmasi için çalismalarin
sürdürüldügü bildirilmekteydi71.Dilhiliye Vekaleti, Anadolu'ya gidenlerin kira

64 Cumhuriyet, 13 Nisan 1941.
65 Vatan, 21 Nisan 194J.
66 Cumhuriyet, 23 Nisan 1941.
67 Cumhuriyet, 15 Nisan 1941.
68 Cumhuriyet, 17 Nisan 1941.
69 Son Posta, 16 N isan 1941.
70 Vatan, 19 Nisan 1941.

71 Vatan, 20 Nisan 1941; Cumhuriyet, 20 Nisan 1941.
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sikintisi ile karsilasmamalan ve magdur edilmemeleri için ilgili viHiyetleri
sürekli uyarmistir. Dahiliye Vekaleti'nden gönderilen bir tamimde evlerini
kiraya vereceklerle disardan gelerek ev kiralayacaklara ait islerle ugrasmak için
belediyelerde bir büro kurulmasi kararlastirilmisti. Böylece kiralama esnasinda
olusacak maddi problemlerin önüne geçilmesine çahsihyordu72. Bu arada ev
sahibi ile Anadolu'ya gidecek kiracilar arasindaki iliskiler iki türlü cereyan
etmekteydi. Bazi ev sahipleri iyi niyetli davramp, gidecek kiracilariyla
aralarindaki mukaveleyi feshediyordu. Bununla beraber bazi ev sahipleri de
kiracilarinin hareketinden evvel icra dairesine müracaat ederek alacaklarim

tespit ettirmekte ve borçluIara ödeme emri göndermekteydi73.Mayis ayimn
basinda Dahiliye Vekaleti bir kanun layihasi hazirlamis ve kira mukavelelerinin
feshedilmis sayilmasim istemistir74. Kira meselesi, bir süre daha gündemi
mesgul etmistir.

c- Maas Sorunu

Ortaya çikan bir baska sorun Anadolu'ya gidecek olan emekli, yetim ve
dullann maaslan konusu olmustur. Yapilan bir düzenleme ile Istanbul'da Mal
Müdürlükleri'nden maas alanlarin gittikleri yerlerdeki Mal Müdürlükleri'nden
alabilecekleri açiklanmistir. Ayrica bu ayliklari Emlak ve Eytam Bankasi 'ndan
avans suretiyle alanlara bu bankanin bulunmadigi yerde kendisine Ziraat
Bankasi'mn vekalet etmekte oldugu hatirlatihyordu. Ayni sekilde gidenlerin
Emlak Bankasi bulunmayan yerlerde Ziraat Bankasi subelerinden maaslanm
temin edebilecekleri belirtilmistir75.Bu arada Istanbul Mal Sandiklarina bagli
emekli, yetim ve du11ann Hazirana kadar maaslanm aldiklari açiklanarak,
Haziran'dan sonra Eylül'e kadar olan maaslari için gittikleri yerlerdeki Mal
Müdürlükleri'ne basvurncaklari ifade edilmistir76. Anadolu'ya gidenlerin
maaslarini alirken nasil bir prosedür takip edecekleri be11iolmustur. Buna göre,
Istanbul'dan Anadolu'ya gidecek emekli, yetim ve du11argittikleri vilayet veya
kazanin muhasebesine müracaat ederek resmi senet, nüfus ve maas cüzdanlarim
göstermek suretiyle kendilerine maas baglatabilecekti. Isteyenler Istanbul'da
hangi kaza Mal Dairesi'nden maaslarim ahyorlarsa bu daireye müracaat edip
gidecekleri yeri söyleyerek maaslarim naklettirebileceklerdi77.Böylece, gidecek
olanlarin maaslanm nasil alacaklari konusundaki tereddüt ortadan kaldirilmis
oluyordu. Maas meselesi, kesin bir çözüme kavusturulmustur.

72 Cumhuriyet, 29 Nisan 194i.
73 Vatan, 1 Mayis !941.
74 Son Posta, 2 Mayis 194i.
7S Cumhuriyet, 15Nisan 1941; Vatan, 15 Nisan 1941.
76 Son Posta, 17 Nisan 1941.
77 Vatan, 19 Nisan 194i.
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6- Istanbul'dan Anadolu'ya Sevk

Çalismalarin tamamlanmasindan sonra Anadolu'ya sevk süreci
baslamistir. Anadolu'ya gideceklerden bazilari vilayete müracaatla çocuklarinin
okul durumu ve imtihanlarin henüz bitmemis olmasi dolayisiyla beyanname
veremediklerini açiklayarak vaziyetlerinin göz önünde tutulmasini istemislerdi.
Bu makul müracaatin dikkate alinacagi ifade edilmisti78. Sevk edileceklerin
beyannamelerinin tasnif edilmesiyle, kafilelerin hazirlanmasi büyük ölçüde
tamamlanmis ve ilk kafiledekilerin vapur ve tren biletleri hazirlanmistir.
Yapilan açiklamaya göre, ilk kafileyi Istanbul'dan Zonguldak'a ve Zonguldak
ile Ankara arasindaki tren güzergahina gidecek vatandaslar olusturmaktadir.
Ikinci kafileyi ise Zonguldak ile Hopa arasindaki iskeleIere gidecek yolcular
teskil edecektir. Bu kafileye Samsun'dan sonra Sivas'a gideceklerin de
eklenmesi düsünülmektedir. Kafilelerin hareket etmesinden sonra Bandirma
yoluyla Balikesir ve havalisine, Mudanya yoluyla da Bursa ve civarina
gideceklerin sevk edilmesi planlanmaktaydl. Haydarpasa'dan trenle yapilacak
sevklerin ise daha sonraki günlere birakilmasi düsünülmekteydi. Ayrica vapur
ve tren yolculuklari esnasinda herhangi bir rahatsizliga yol açilmamasi için
biletlerdeki numaralara göre herkesin yerlerinin ayrilacagi ve böylece hiçbir
yolcu için yer bulamamak ihtimalinin olmadigi açiklanmistir79.Anadolu'ya
gidecek olanlar için 5 deniz ve 10 kara hatti tahsis edilmistir. Deniz hatlari
Karadeniz, Bartin, Bandirma, Mudanya ve Karabiga postalaridir. Tren hatlari
ise Haydarpasa'dan Mudanya ve Bandirma ile Samsun ve diger çesitli yerleri
kapsayacaktir. En büyük sevkiyatin Haydarpasa treniyle Erzurum istikametine
yapilmasi planlanmaktaydl. Ayrica, hükümet organizasyonuyla ücretsiz gidecek
olanlar disinda kendi imkanlariyla Istanbul'dan ayrilanlarin sayisi sürekli
artmistir80.Bu arada ilk liste Denizyollarindaki komisyona gönderilmisti ve liste
5.000 kisiden olusmaktaydi8'. Ikinci listenin hazirlanmasi da tamamlanmistir.
Böylece ilk hamlede 10.000 kisinin sevk edilmesi düsünülmekteydi. Ikinci
listedekileri Karadeniz sahilini takiben Batum yakinlarindaki Pazarciga kadar
gidecekler olusturmustu. Kendi paralariyla gidenlerin sayisi gittikçe
çogaldigindan tren sevkiyati sonraya birakilmistir. Devlet Denizyollari
hazirliklarini tamamlamis olmasina ragmen henüz hareket emri gelmediginden,
sevk için sadece talimat beklenmekteydi82.

78 Cumhuriyet, 20 Nisan 1941.
79 Vatan, 22 Nisan 1941.
80 Cumhuriyet, 22 Nisan 1941.
81 Vatan, 23 Nisan 1941.
82 Cumhuriyet, 23 Nisan 1941.
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Dahiliye Yekaleti, vilayetlere gönderdigi bir tebligde Istanbul'dan dahile
seyahat edeceklere kolaylik gösterilmesini ve karaborsacilik faaliyetleri için
önlem alinarak halkin magduriyetine meydan verilmemesini istemistir.
Özellikle ufak nakil vasitalarinin ve hamaliye ücretlerinin arttirilmasina karsi
dikkatli olunmasi gerektigi belirtilmis, seyahat ile ilgili son aynntilar belli
olmaya baslamistir. Hazirlanan listelere göre gitmek isteyenlerin miktari aile
itibariyle 16.000 ve nüfus itibariyle 50.000'e yakindir ve bunlar güverteyle
ambarlarda yolculuk edeceklerdir. Yalniz hasta ve logusalara kamaralar tahsis
edilecektir. Mevkide seyahat etmek isteyenler yolcu vapurlanyla seyahat etmek
mecburiyetindeydiler. Istanbul'larin Anadolu'ya geçmeleri için DenizyoHari
Idaresi'nin tahsis ettigi vapurlar Karadeniz, Tirhan ve Aksu'dur. Yapilan plana

göre deniz ~akliyati 1 Mayis'ta baslayacak ve 11 Mayis'ta sona erecekti83.

Ilk kafile'nin 1 Mayis 1941 Persembe günü hareket edecegi açiklanmistir.
Nakliyata tahsis edilen vapurlara seyahat vesikasi olanlardan baska kimse
alinmayacaktir84. y'ilayet, 26 Nisan tarihinde bir teblig yayinlamistir. Bu teblige
göre Karadeniz iskele ve istasyonlarina gidecek beyannameye tabi yolculardan
ilk kafile 1 Mayis Persembe günü saat 18' de Aksu vapuruyla Galata' dan hareket
edecekti ve yolculari, bilet numaralari 45-444 arasi olanlar olusturacakti.
Karadeniz hattina vapurla yapilacak son sefer ise II Mayis'ta gerçeklesecek ve
yine Galata'dan saat 18'de Ankara vapuru kalkacakti. Bilet numaralari 2.581-
2.848 arasi olanlar bu yolculuga dahilolacakti. Bir taraftan Karadeniz
iskelelerine sevkiyat yapilirken, diger taraftan Marmara ve Ege denizi
iskelelerine gidecek vatandaslar için vesait hazirlanacak ve bunlar da peyderpey
sevk olunacaklardir. Ayrica sevk edilecek vatandaslarin uymalari gereken
kuraHar ilan edilmisti. Uyulmasi istenen hususlar söyleydi85;

- Her aileye kara yolu için kirmizi ve deniz yolu için de mavi biletler
hazirlanmis ve birer de vesika numarasi verilmistir. Vesika numaralari esas olup
bütün muamelelerbu numaraile yapilacaktir.Ve sevke tabi ailelerindavetide
gene bu vesika numarasiyla yapilacaktir.

- Her aile elindeki biletlerin tasidigi vesika numaralarinindahiloldugu
kafilenin davet gününü gerek kaymakamlarinyapacagi tebliglerden, gerek
gazetedekiilanlardanögrenmeliveo güno saatlerdebehemehalGalatanhtiminda
esya ve yiyecekleriyle beraber hazir bulunmalidir.

83 Cumhuriyet, 24 Nisan 1941; Anadolu'ya sevk edilecek vatandas sayisi konusunda farkli
rakamlar söz konusudur. 15.000 vatandasin seyahat vesikalarinin hazirlandigini belirten
hab.erler de verilmektedir. Ayrica tahsis edilen vapur isimleri degisebilmektedir. Tirhan ve
Aksu disinda tahsis edilen üçüncü vapurun Ankara oldugu bilgisi yer almaktadir, Bkz. Son
Posta, 24 Nisan 1941.

84 Son Posta, 25 Nisan 1941.
8S SOQ Posta, 26 N isan 194 i.
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- Her aile beyannameyi verdigi kazaya müracaatla biletlerini hemen
alacaktir.

- Her aile götürecegi esyanin baska esyalarla karismamasini temin için denk
veya sandigi üzerine biletlerin tasidigi vesika numarasini okunakli ve büyük
rakamlarla yazacaktir.

- Yolcular kamilen güverte yolcusu gibi seyahat edeceklerdir. Kamaralara
parasi ile de olsa yolcu alinmayacaktir. Kamaralar yolcular için hastane olarak
kullanilacak ve gemide doktorun raporuna nazaran hasta olanlarla hamile veya
emzikli kadinlar kamaralara meccanen yerlestirilecektir. Yolcular seyahat
müddetince yiyeceklerini kendileri beraberlerinde götüreceklerdir. Vapurun
kantinindc mevcut yiyeceklerden para mukabilinde istifade edilebilecegi gibi
yalniz bir sicak çorbaya münhasir olmak üzere imkan nispetinde isteyenlere çorba
verilebilir. Kamarada yatirilan hastalara keza parasi mukabilinde doktorun tavsiye
edecegi yemekler yaptirilir. .

- Zonguldak'tan ve Samsun'dan trenle d1ihile gidecek yolcular için bu
limanlara muvasalatlari günü saat 18'de trenler tahrik ettirilecektir.

Bu arada beyanname verdigi halde gitmek istemeyenIerin oldugu,
kazalara yapilan müracaat1ardan anlasilmistir. Bununla beraber uzun bir
çalismadan sonra hazirlanan sevk planinin aksarnamasi için bu gibi basvurulara
sicak bakilmayacagi ve beyanname verenlerin gitmelerinin mecbur tutulacagi
açiklanmistir86. Ancak, kabul edilmesi mümkün, mesru mazereti olanlarin
yolculuklari ertelenecekti. Devlet Limanlan Umum Müdürlügü de ücretsiz
gidecek yolcular için ek bazi önlemler almistir. Galata nhtimindan kalkacak bu
vapurlarin yolculari ellerindeki biletleri gösterince kendilerinden hamaliye
ücreti olarak mevcut tarifenin dörtte biri alinacakti87.Bu is için ayrintili bir
hamaliye tarifesi hazirlanmisti. Tarifeye göre bir hamalin elleriyle tasiyabilecegi
yükler kaç parçadan olusursa olussun 10 kurusa, yalniz bir valiz 5 kurusa
placakti. Yine 100kurusa nakledilen büyük esyalar dörtte bir ücret karsiligi olan
25 kurusa tasinacakti88.

Karadeniz hatti gemilerinin belli olmasindan sonra Marmara hatlarina
gidecek gemiler ve hareket saatleri de kesinlik kazanmistir. Bu hat'ta Trak ve
Kades vapurlari tahsis edilmistir. Trak, 5 Mayis'tan itibaren 5 gün Mudanya'ya,
Kades ise 8 Mayis'tan itibaren 4 gün Bandirma'ya ücretsiz götürülecek
vatandaslari nakledecekti. Bunlar yalniz Bandirma havzasina gideceklerdi. Ege
bölgesine ise 12 ve 18 Mayis günleri nakil yapilacaktir. Büyük iskeleler
haricindeki ufak iskeleiere gidecek yolcular posta vapurlariyla fakat yine
ücretsiz olarak götürülecektir. Seyahatlerine deniz yolundan sonra trenle devam

86 Vatan, 27 Nisan 1941;Cumhuriyet, 27 Nisan 1941.
87 Cumhuriyet, 28 Nisan 1941.
88 Cumhuriyet. 29 Nisan 1941.
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edecek olanlarin bekletilmeden seyahatlerine devam edebilmeleri ve magdur
olmamalari için Devlet Demiryollari iskelelerde katarlar bekletecektir89.

Karadeniz hattina gidecek Aksu ve Tirhan vapurlari 1 Mayis'ta hareket
etmistir. Tirhan vapuru yolcularini Inebolu'ya götürecek, Aksu vapuru
Zonguldak yoluyla Filyos, Karabük, Ismetpasa, ve Eskipazara gidecek yolculari
tasiyacakti90.Tirhan vapuru ile yolcularla beraber seyahat eden muhabirler,
yolculugun rahat geçtigi ve yolcularin memnun oldugu bilgisini vermislerdir9'.
Ilk seferde yasanan asil sikinti ise Aksu vapuru'nda 1.225 yolcu olmasi
gerekirken sadece 343 kisinin bulunmasi ve Tirhan' da 945 kisi nakledilecekken
263 kisinin gelmesi ile olmustur. Böylece, beyi'innameverdigi halde çok sayida
vatandas yolculuga katilmamistir. Bunun üzerine çesitli mazeretleri sebebiyle
gidemeyecek yolcularin 48 saat önceden haber vermesi istenmistir92.
Gazetelerdeki yorumlarda bu yolculugun sonucu olarak Istanbul-Anadolu
kaynasmasinin yeni ufuklar açacagi belirtilmistir93.

3 Mayis tarihinde Ankara vapuru ile 280 kisilik bir kafile Inebolu'ya
hareket etmistir. Oysa bu sefer için bilet verilenlerin sayisi 1.000 kisiydi.
Nakliyatin ciddi sekilde aksayacaginin belli olmasiyla, gitmeyenIerin haber
vermemesi halinde ücretsiz sevk hakkini kaybedecegi açiklanmistir. Trak
vapurunun 5-6 Mayis tarihlerinde Mudanya'ya yolcu götürecegi bilgisi
verilmistir. Eger beyanname verenlerden vazgeçen olmazsa Trak vapuru
Mudanya'ya üçüncü bir sefer düzenleyecekti94.

Karadeniz limanlarina gidecek ücretsiz yolcu kafilelerinin dördüncüsü
Aksu vapuruyla Zonguldak'a hareket etmistir. Bu vapurda 870 kisi olmasi
gerekirken pek az kisi gelmistir. Yasanan bu sikintilar üzerine nakil listelerinde
tadilat yapilmis ve bazi seferler yeniden planlanmistir95.

Seyahat eden yolcular ise gerek görevlilerin tutumlarindan gerekse
yolculugun rahat geçmesinden memnun olmuslar ve gösterilen her türlü
kolaylik için tesekkür etmislerdir96.

6 Mayis tarihinde Trak vapuruyla 28 kisinin daha Mudanya'ya hareket
ettigi görülmektedir. Oysa bu vapurla gideceklerin sayisi 460 kisiydi. Karadeniz
sahillerinde oldugu gibi Marmara havzasina hareket edenlerde de önemli ölçüde

89 Cumhuriyet, 30 Nisan 1941.
90 Vatan, 1 Mayis 1941; Cumhuriyet, 1 Mayis 1941.
91 Cumhuriyet, 2 Mayis 1941, Bkz. EK 7.
92 . Son Posta, 2 Mayis 1941.
93 Son Posta, 2 Mayis 1941; Vatan, 3 Mayis 1941.
94 Ulus, 3 Mayis 1941.
95 Cumhuriyet, 4 Mayis 1941.
96 Ulus, 5 Mayis 1941;Cumhuriyet, 5 Mayis 1941.
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gelmeyen mevcuttu. Yine 6 Mayis'ta Karadeniz'e hareket edecek Tirhan'a 872
ve Aksu'ya 668 kisi gelmesi gerekirken iki vapur için toplam 397 kisi gelince
iki vapurun yolcularini Aksu alarak hareket etmistir. Vilayet ise nesrettigi bir
tebligde bu önemli azalma üzerine 6, 8 ve 9 Mayis'ta hareket edecek vapurlarin
kaldirildigini ve bu kafiledekilerin 11 Mayis'ta kalkacak Aksu vapuruna
bineceklerini açiklamistir97.

Vilayet, yeni bir sefer tarifesi hazirlamis ve gazetelerde ilan etmistir.
Buna göre, Istanbul-Bandirma hattina son sefer 10 Mayis'ta Çanakkale
vapuruyla, Istanbul-Izmir hattina 15 Mayis'ta Kades vapuruyla, Istanbul-
Karadeniz sahillerine ise 10 Mayis'ta Saadet vapuruyla yapilacakti98.Marmara
havzasina yapilan deniz nakliyati belli bir düzen içinde sürmüstür99.

Yapilan çalismalar neticesinde tren ile yapilacak sevk tarihleri de belli
olmustur. Haydarpasa'dan trenle yapilacak sevkiyatta belirlenen belli basli
hatlara göre, II Mayis'tan 17 Mayis'a kadar Izmit ve Adapazari'na, 17
Mayis'tan 22 Mayis tarihine kadar Vezirhan, Eskisehir, Kütahya, Afyon,
Egridir, Burdur, Aksehir ve Konya istikametlerine, 22 Mayis 'tan itibaren
Mersin, Adana, Fevzipasa, Meydaniekbez, Malatya, Elazig, Diyarbakir,
Kayseri, Sivas ve Erzincan'a kadar sevkiyat gerçeklesecektirlOo.

Bir numarali tren seferinin 11 Mayis'ta yapilmasi öngörülmekteydi. Izmit
istikametine gidecek tren'de 746 yolcu olmasi bekleniyordu. 50 numarali sefer
ile de sonuncu trenin hareketi planlanmisti. Bu seferde 7 Haziran'da hareket
edecek tren Erzincan-Erzurum hattina gidecek ve 428 yolcuyu götürecektilOl.

Yolcularin önemli bölümünün sevk için gelmemesi hadisesi devam
. etmistir. Mudanya'ya Marakaz vapuru ile 460 kisi gitmesi gerekirken yolcu

sayisi sadece 19 olmustur. Mersin vapuruyla Çanakkale havalisine gidecek 900
yolcudan sadece 57'si yola çikmistir. Gelismelerin bu sekilde olmasinda
gidenlerin bir daha Istanbul'a dönerneyecegi sayiasinin payi büyüktülO2.13
Mayis'ta Istanbul'dan trenle ayrilan kafilenin 664 kisi olmasi gerekirken sadece
107 kisinin bulunmasi dikkat çekicidirlO3.Yine ayni gün üçüncü kafile de
Adapazari'na hareket etmistiri04. 15 Mayis'ta yolcu olarak 667 kisi olmasi

97 Ulus, 6 Mayis 1941.
98 Cumhuriyet, 7 Mayis 1941; Vatan, 7 Mayis 1941.
99 Son Posta, 8 Mayis 1941, Bkz. EK 8.
100 Cumhuriyet, 3 Mayis 1941.
101 Cumhuriyet, 7-8-9 Mayis ]941; Son Posta, 8 Mayis 1941; Vataii, 7-8-9 Mayis 1941, Bkz.

EK 9.
102 Vatan, LOMayis 1941.
103 Ulus, 13 Mayis ]941.
104 Son Posta, 14 Mayis 1941.
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gerekirken, bu sayi sadece 47 idi. Yapilan açiklamada çocuklarinin imtihanlari
dolayisiyla gitmeyenlerin sayisinin çok fazla oldugu ifade edilmistirlos.

15 Mayis'ta Marmara havzasina Kades vapuru, 16 Mayis'ta da Karadeniz
hattina Ankara vapuru son ücretsiz yolculari nakletmesiyle Istanbul'dan
Anadolu'ya ücretsiz gideceklerin deniz yoluyla sevkleri tamamlanmistirlO6.
Haydarpasa' dan trenle gönderilecek son kafilenin 7 Haziran Cumartesi günü
Erzincan ve Erzurum istikametine hareket edecegi açiklanmistirlO7.
Haydarpasa'dan gidenlerin sayisi Mayis ayinin sonuna dogru artis göstermistir.
Bu dönemde her gün 500-1.000 arasi yolcu Haydarpasa'dan trenle Anadolu'ya
hareket etmekteydi 108.

7- Trakya'dan Anadolu'ya Sevk

Trakya'dan Anadolu'ya gidecekler için de Istanbul vilayetinde bir liste
faaliyeti baslamistir. Bu listeye dahil olanlar Edirne, Kirklareli, Tekirdag
vilayetlerinde ikamet edenler ve bulunduklari mintikalara beyanname
verenlerdir. Bu beyannameler Istanbul'da tasnif edilmis, bunlarin sevk
edilecekleri gün ve binecekleri vesait tayin edildikten sonra gene yapilacak
tebligat dairesinde sevk islemi baslatilacagi açiklanmistir. Kirklareli, Edirne ve
Tekirdag'dan yetkililer bu islerle mesgulolmak üzere Istanbul'a gelmislerdirlO9.
Istanbul'dan gidecek yolcularin seyahatlerinin büyük ölçüde tamamlanmasindan
sonra, Trakya'dan gideceklerin nakliyat çalismalari baslamisti. Trakya
vilayetlerinden bazi vatandaslar Istanbul'a gelmis ve bunlarin ilk önce
denizyollari ile gönderilmesi hazirliklari yapilmistiri)o. Ayrica Trakya' da
bulunan nakledilecek vatandaslarin Tekirdag iskelesinden vapurlarla
götürülecegi açiklanmistir)) i.

Trakya'dan Anadolu'ya gideceklerin kendi vilayetlerinde verdikleri
beyannamelerin Istanbul'da tasnif çalismasi bitmis ve gideceklerin biletleri
hazirlanmistir. Bu vilayetlerden Istanbul'a gelmis olan yetkililer bu biletleri
kendi kazalarina götürmüslerdir. Trakya'dan yapilacak sevkiyatin Tekirdag
veya Silivri'den vapurla olmasi ve Derince veya Mudanya'ya nakil yapilmasi

lOS Ulus, 15 Mayis 1941.
106 Cumhuriyet, 17 Mayis 1941.
101 Son Posta, 26 May'ls'1941, Bkz. EK tO.
108 Vatan, 27 Mayis 194 J.
109 Cumhuriyet, 29 Nisan 194J.
110 Son Posta, 9 Mayis 194 i.
iii Son Posta, 14 Mayis 1941.
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planlanmaktaydi. Yine sevk isinin Haziranin yedisinde bitirilmesi
düsünülmekteydi112.

Yapilan hazirliklarin tamamlanmasiyla Trakya'dan Anadolu'ya ilk
kafilenin 31 Mayis'ta hareket edecegi açiklanmistir. Tekirdag'dan hareketle
Mudanya'ya yolcu getirilecekti. Mudanya'ya çikan yolcular Bursa ve Bandirma
üzerinden Akhisar havalisine gidecekti. Bursa üzerinden gideceklerin sayisi
1.079, Bandirma yoluyla gideceklerin ise 674 kisi olarak hesap edilmisti.
Trakya'dan ikinci kafile 1 Haziran'da vapurla Karadeniz'e hareket edecekti. 2
Haziran'da Zonguldak'a ulasacak bu vapur, Çankiri yolcularini da götürecekti.
Zonguldak'ta kalacak yolcular 103, Zonguldak'tan sonra trenle gidecekler 37
kisiydi. Tekirdag'dan Izmir hattina giden vapur 5 Haziran'da limana ulasacakti.
Izmir'e 467 yolcu getirilecek, bunlardan 351 kisi Manisa istikametine yolculuga
devam edecekti. Tekirdag'dan Iç Anadolu'ya gidecekler ise 8 Haziran'da
Haydarpasa'dan kalkacak trenle gidecekti ve bunlarin sayisi 1.281 idil13.
Ayrica, bazi vatandaslar aynen Istanbul'da oldugu gibi Trakya'dan kendi
imkanlariyla ayrilarak Anadolu'ya geçmekteydilerl14.

Son düzenlemelerden sonra Tekirdag'dan ücretsiz Anadolu'ya
gideceklerin biletleri dagitilmis ve sevkiyatin 4 Haziran'da baslayip 15
Haziran'da bitecegi açiklanmistir. Degisik iskeleIere gidecek olanlarin nakli için
hükümetçe Tekirdag'da 7 vapur ayrilmis ve bu vapurlarin hareket tarihi 4, 6, 7,
9, 10 ve 17 Haziran olarak tespit edilmistirlls.

Sonuç

Ikinci Dünya Savasi'nda Almanya'nin Yunanistan' i isgal ederek, Türk
sinirlarina dayanmasi Türkiye'de gerçekten tedirginlik yaratmistir. Hükümet'in
Istanbul ve Trakya' dan emekli, yetim ve dullarla beraber arzu edenlerin
Anadolu'ya göç edebilecegi karari, Almanya ile 18 Haziran 1941'de imzalanan
Dostluk Antlasmasi 'na kadar sikintili bir dönemin yasanmasina neden
olmusturl1ö. Bu antlasmadan sonra gerek hükümet gerekse halk nazarinda
tedirginlik nispeten azalmistir.

Hükümet, Anadolu'ya göç kararini Istanbul ve Trakya'daki nüfusu
seyreklestirmek amaciyla almistir. Nitekim bu husus Basvekalet'ten vilayetlere
gönderilen 2 Mayis 1941 tarihli bir yazida da açiklanmis ve Anadolu'ya

112 Cumhuriyet, 18 Mayis 194J.
113 Cumhuriyet, 21 Mayis 194J.
114 Vatan, 27 Mayis 1941.
LLSCumhuriyet, 3 Haziran 1941, Bkz. EK 11.
116 i. Soysal, a.g.e., s. 639.
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geçenler arasinda bulunmasi pek muhtemel asker aileleriyle ilgilenilmesi
istenmistirll7. Hükümet, vatan savunmasini gerçeklestirenlerin geride
birakttklan aileleriyle özellikle ilgilenmistir. Vilayetlerden bu ailelerin
ihtiyaçlannin karsilanmasi istenirken, vilayetlerden gelen 8 Mayis 1941 tarihli
cevapta gerekli önlemlerin alindigi ve asker aileleri için nakdi ve ayni ihtiyaç
listeleri hazirlatildigi bilgisi verilmistir!18.Bu göç ile savas bölgesine yakin
yerlerde ulasim, iase gibi konularda da rahatlama hedeflenmekteydi. Yine,
Istanbul'dan ayrilacak nüfustan sonra, özellikle ahsap evlerin istimlak çalismasi
önemli bir husus olarak ele aliniyordu. Böylelikle muhtemel bir tehlike aninda
Istanbul 'un makUs talihi yanginlann sehrin her tarafina hakim olmamasi için
önlem alinmis olacakti.

Hükümet tarafindan nakillerini isteyip 15 Nisan'a kadar beyannamelerini
vermis olanlar Haziran ortalanna kadar sevk edilmistir. Bundan sonra
mazeretleri (hastalik veya çocuklarinin imtihanlari gibi) sebebiyle
gidemeyenlerin gönderilmesi için çalismalar yapilmistir. 16 Haziran aksamina
kadar bu kisilerin tespiti tamamlandiktan sonra Kaymakamlar daha önceden
basvurmus ve mazeret bildirmemis olanlardan gitmeyenleri tespit edecek ve
bundan sonra herhangi bir müracaat kabul edilmeden son kafileler
gönderilecektirl19.

Hazirlanan listelere göre gitmek isteyenlerin miktari aile itibariyle
16.000, nüfus itibariyle 50.000 civanndadir. Ayrica kendiliginden ne kadar
nüfusun gittigi tespit edilememistir. Böylece göç edenlerin toplam sayisinin
arttigi kesindir. Bununla beraber, gerek vapur ve gerekse tren yolcululan için
bilet aldigi halde sefere katilmayan yolculann sayisi az degildir. Her ne kadar
yeni sefer tarifeleri ve kafileler olusturulsa da, beyanname verenlerin tamaminin
gittigi konusunda ciddi kuskular tasimaktayiz. Yine de 50.000 sayisinin biraz
altinda bir nüfusun Trakya ve Istanbul' dan Anadolu'ya geçtigini kabul etmek
mümkün görünmektedir.

Göç edenlerin Anadolu'da ne kadar kaldiklan ve bir süre sonra dönüp
dönmedigi hakkinda kesin bir sey belirtmek güçtür. Fakat göç kararinin mantigi
düsünüldügünde savas sonuna kadar gittikleri yerlerde kalmis olmalidirlar.

Bu arada, Anadolu'ya göç kararinin en önemli gerekçelerinden biri savas
ortaminda Istanbul'daki nüfusun seyreklestirilmesi idi. Fakat bu düsüncenin ne
kadar basarili oldugu soru isaretidir. Çünkü savasin ilerleyen aylarinda çesitli
nedenlerle Anadolu ve Trakya'dan Istanbul'a yogun göç söz konusu olmustur.

117 DCA, Fon kodu: 030.10, Yer no: 47.303.9.
118 DCA, Fon kodu: 030. 10, Yer no: 56. 377. 3.

119 VatUlI, i 6 Haziran i 94 i.
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Özellikle 1943 Yazinda Istanbul'a göçün ciddi boyutlara ulasmasi basin!!'
yansimis ve bu durumdan sikayet edilerek, hükümetin acil çözüm bulmasi
istenmistir i 20 .

KAYNAKÇA

Arsiv Belgeleri
Basbakanlik Cumhuriyet Arsivi (BCA)
Resmi Yayinlar

Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabit Ceridesi (TBMMZC)
Gazeteler

Cumhuriyet
Son Posta

Ulus

Vatan

Dergiler
Karikatür

Kitaplar
ARMAOGLU, Fahir, Siyasi Tarih 1789-1960, Ankara 1973
AYDEMIR, Sevket Süreyya Ikinci Adam, c. 2, Istanbul 1991
BARUTÇU, Faik Ahmet, Siyasi Hahralar, c.l, Ankara 2001
DERINGIL, Selim, Denge Oyunu, Istanbul 1994

ERTÜRK, Selahattin, Propaganda ve Besinci Kolun Ikinci Dünya Harbinde
Oynadigi Roller, Ankara 1951

GOLOGLU, Mahmut, Milli SefDönemi (1939-1945), Ankara 1974

HART, Liddell, II. Dünya Savasi Tarihi 1, (Çev. Kerim Bagnaçik), Istanbu11999
KARLIKLI, Yücel, Türk Anayasa Metinleri, Istanbul 2002

KOÇAK, Cemil, Türkiye'de Milli SefDönemi (1938-1945), c. 1, Istanbul 1996
SOYSAL, Ismail, Türkiye'nin Siyasal Antlasmalari, c.l, Ankara 1989
US, Asim, 1930-1950 Hahra Notlari, Istanbul 1966
Makaleler

ÖZGÜLDÜR, Yavuz, "Ikinci Dünya Savasi'nda Türk Dis Politikasini Belirleyen Iki
Antlasma ve Sonuçlan: "Türk-Ingiliz-Fransiz Ittifak Antlasmasi ve Türk-Alman
Dostluk ve Saldirmazlik Antlasmasi", Altmc, Askeri Tari/i Semineri Bildirileri
II, Ankara 1999

120Ciiiiilmriye!, 3 Haziran 1943.



26 BÜLENT BAKAR

Vilayeti" tebligi
Istanbuldaki ~ütekaid, dul
ve ye/imlerin Anadoluya
nakil/eri muvalik görüldü.
Anadoluda akrabalari bulunup onlarin
yanina gitmek veya ailelerinI gönder-
mek istiyenJer de 'mütekaidler gibi

meccanen naklolunacakl~,:
v' ~ ._,~i~.

itstanbul vilayetindcn t~b- saviyen nüfi;s basina elli ki -
1~ olunmustur: Istanbu1da loya kadar sandik ve denk
oturan Türk teibaaSl v::itari - esyalarile tidikte l'IAknleri ,_.,
daslarimizdan asagida yazili nj~ ~~pilm~~muvafik ~öt:ü~~
(2) nci maddede tasrili edi _ mi~slUT, "7.
len hususaHa Jli:{ili bu1unan- . [:itaribul m(}ls:indlk1~tin-
lar ikametettikleri kaza' kay- dan ma.iis a1,iui.iiJ.r.tekaudve
makamliklanna 15 Nisan Ml eyt..im eraIlul~ia.aSl... ~la.nlar
Sali ~ünü aksamina kadar bu maaslarimi i:tittiklen yer -
mÜracantIa kendilerine veri- lerden aliniya devam ede-
lecek bevannameleri doldur- ceklerdir.
malari iltm olunur: ,2 - tstanbulda oturup (t~..

i mir.. Ankara, Erzurum hariç
1 - .sta~1b';1ldaot~ir~ri ve . o]mak üzere) Anadoliida bu-

baska hiÇ bir ~S ve g~cu ol - ]unan akrabalim nezditic ai-
i-i:ayip ~a aldi).o t~kand ma~- Iderile birUktci.!itmek nrzu-
si~e Reçinen ve sefei':le de bir sunu izhar {~denlerin vej'a _

hizme~ derllhdc etmiyecek 0- hud kendileri kahp da aile _

Ian askeri ve mülki müte - sini ~öndermek istiycnlerin
kaid1er ile eytam ve eramilin istedikleri yerli'i hikele. ve is-
ai1elcl"i1ebi!rab0r (Trakya, tasyonlarina kadar deV'lete
Istanbul, Izmir. Erzurum. aid' vapur ve trenlerdE> niUi:is
Ankara hariç olmak üzere) is- basina mütesavtyen (50)kt-

. tediklcl'i yerlerin isltela ve loya. kiüh'tr sangik \Te denk
istasY<mlarina kadar devlete esyalarile ,mecelinim I1tikillcri
Itid vapui' ve treillerle mütc- . tensib edilmistit',

1~~~4k~~:~.f

EK t: Son Posta,.IO Nisan 1941
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Da'hiHPropaganda

Ijanhgi Kuruyorui
Yanlis ve Memlekefe Zararli _

Haberlerin Yayilmasi Onlenecek\
Ank-ara. 12 (T dereola) _

i

Dahiliye Vekaleli testsine ka-
DahiHye V~le~i dün:yClvaziye. rar verdigi bu ajani1kla memle!ke-
tinin aneltmis oldugu neza.ike6 ti ala.-k!aid'areden her nevi haber.
g.öronünde builundurarak bir Da- leri tloplayacak ve ajanis vasitas1-
b'ili Pr.opaganda Ajcmhgi kurma. le efkan umum.iyeye bildirecek-
ga karar vermistir. Bu tedbir -ef- tir. Kurulmasina karar verWmis 0-. -
Hm umumiyede fena tesirler ya- lan bu ajaoliga Dah!1iye V:e~leli '

'pacak y~ ve memleket için Mabaiqi Mareler Birinci Dairesi
! zararli haber ve §Biialarin yayil- reis.i Nec.mettin' tayin edilmistiT.

I

ma3fm önlemek iç.i~ 'ahn'rnakta- Ajanlik p'ek yakinolarida faaliyete
dir~. geçecekti!_ .

EK 3: Vatan, 13 Nisan 1941
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EK 4: Vataii, 14 Nisan 1941
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EK 5: Vatan. 15 Nisan 1941
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EK 6: Karikatii,.,24 Nisan 1941
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Anadoluyagtmek stiyenler-- , -- ,...-...

Dün 3 vapur Marmara
havzasina hareket etti

Haydarpasadan nakliyat" Pazar günü
baslanac,ak ve bu nakliyat 7 Hazirana

kadar devam edecek

EK 8: Sali Posta, 8 Mayis i941
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i Ifii~i> Istanbuldaniki Ii

kafileAnadoluyagOçetti- .
Son kafile 7 Haziran Cumartesi gÜnü
ErzIncan ve Erzuruma hareket edecek

Sebrimlzden hükUmet vesalt!lel lanaoak, ;undan sonra HaYdai'Pa.-1me:ccanen Anadolunun muhteli! sa _ Ankara - Kayseri. Sivas -Er
yerlerine gitmek istiyeri vatandas zunim ve Erzincan hatti üzei:in-
'1arin sevkine dün de devam olun-deki i$ta~;ponlara sevkiyat yapila- i.
mustur. caktir, Haydarpasadan .trenle son;

Dün saat 12,30 ve 16,40 da kal-

I

kafile 7 Haziran Cumartesi günü
di

.

rl1an iki treele Eloglu, N8
.

rli. paErZinc~n
.

ve Erzuruma hareket e

.

-
i

.

zarcik. Gö1JbaS1Kapidere ve Ma-. decektir.
latya istasyonlari na gitmek istiyen Trakyadan Anadoluya gitmek
vatandaslar sevkolunmuslardir. istiyen vatandaslarin nakline de

Malatyaya naklh'at bugün de önümüzdeki Cumartesi günfuiden
devam edecek, bu Yblcular için bu

i

itibar:n baslanacakt.i.r.. ii
gÜn saat 12.30 ve 16.40 d.:i iki trE'n Diger tarafta:: mul.h~kCi.ta ma.. i
kaldinlacakitu', zerederi dolayisÜ-? tayin olunan j

Y .:i~ M 1 t . cl i
' b günde .gidemiyen vatandaslaTm Ii

.

arin w:i a a va an !' aren. ' .
B.k

'
} Sefk t Y

'
1 t El

' ~ miktari tesbJJt olunmaktaa.ir. Bu,
as 1, a o ça i ve azig ' k

"

l
A

b
'

Id
'

ildik ~

. . .' ',.J _ mi tar vi ayete 1Ir . ~en son i
istasyonlarina giuecek yolcular ra 7 Hazirandan sonra bunlariIl '
iki trenle hareket edeceklerdir. nakfi icin hususI v&pur ve trenler t

IBu hafta içinde Haydarpasa - Es kalcliri.imasi hususunda hairrl~-!
tki.~ir _ Konya - Adana - Malatya lara baslanacaktrr. Bu karnenin
ve Diyarba.kirnatti üzerindeki bü hareket zamani ayrica il~in edne-
tUp. iStasyonlara nakliyat tamam- cektir.

~. t.,;' - "
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'-ekirdagmda
A,., -.

Anadoluya geçecek
h Ik ...

6
' .

,.a': için ' vap'ur
hazirlandi
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i '1."~o.rom An1u:klu)"n i:oi:dC'CC1derlnbi-
i r~tlc""ri d:ig;i,tdm~kt'il. sov~d)'tit4 l-t;ftZoi1'un..,
i d..;i., b.i~t\.).lIIr3k on h~lru:J~ bii1riJf>~klLr.
t~.;tu.ht~Hii,.k ,..t~}t-t':ci ç.~~cakoJ;inl:}rJ:oi

, r~1kH lt;in hukum~t8'il!!-'T~'d:rd~itu).da jtrMi
!~..;JpT.J..r;;'\yl'i.lmi,' '..to- lm VJ,F1Ot!:~rtn 4. Of

7f 9,,10 ,,~C i 1 N:iiij.rpr4:J.a har~kct ooie.
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