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                        MÜBADELE VE RUMLAR 

               Mübadele ile gelenler çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadır.Yiyecek ve giyecek bulmakta 

yaşanan zorluklar, hastalık,dil sorunu  ve barınma sorunu ve bu sorunun  giderilmesinde gecikmeler 

,parçalanmış aileler, kamplarda zor şartlarda bekletilen muhacirlerin aşmaları gereken en önemli  

sorunlardıandır.Özellikle gidecek “Mübadil Ortodoks’ların” naklinde gecikilmesi,İstanbul 

Rumlarının  Yunanistan’a gitmek istememeleri, evlerini  boşaltmamakta direnmeleri, mübadillerin 

sokaklarda,harabe yerlerde,cami avlularında,kamplarda kalmalarının en önemli sebebidir.Muhtelit 

Mübadele Komisyonunun ve Hükümetin gerekli tedbirleri almaması sorunların artmasına sebep 

olmaktadır. İstanbul Rumlarının mübadeleye tabi  olmayacağı haberleri gelen mübadilleri zor 

durumda bırakmaktadır.  

             Yunanistan’ın mübadeleye tabi Türklere pasaport verdikten sonra,bunların ertesi günden 

itibaren  On beş gün gibi kısa bir sürede evlerini tahliye ederek gitmelerini isteyerek göçe 

zorlamaktadır. Hilaliahmer’in kurduğu kampların Yunanistan’ın uyguladığı göç politikası yüzünden 

beklenenden fazla  miktarda mübadillerle dolup taşması,çadırların yetmemesine mübadillerin 

açıkta kalmalarına sebep olmaktadır. Mübadillerin gidişini çabuklaştırmak için her yola başvuran 

Yunan hükümeti” başta Selanik olmak üzere mübadillerin toplandığı alanlara yapılan saldırıları 

teşvik etmekte,bu saldırılar Hilaliahmer görevlilerinede yapılmaktadır. ( Vapurlarımızın Selanik'e 

varmasının gecikmesi üzerine bir muhacir kafilesinin Yunan vapuruyla gönderilmiş olduğu.) 

     Şikayetlerini dile getirmek,evlerin boşaltılmaması ve diğer iskan uygulamalarını hükümete 

duyurmak amacıyla İstanbul’da miting düzenlemeye karar veren Mübadele Derneğinin bu kararı 

Cumhuriyet gazetesinde”Mübadiller Nümayiş Düzenleyecek” haberiyle duyurulmaktadır.17 

Ağustos 1924 tarihinde düzenlenen bu mitingde imzalandığı söylenen Atina İtilafnamesi ve İstanbul 

Rumlarının evlerini boşaltmamakta direnmelerini protesto eden konuşmalar yapılmıştır. 

    Düzenlenen miting ve Ankara hükümetiyle yapılan görüşmelerde  şikayetlerin dile getirilmesi 

üzerine Hükümet, mübadeleye tabi Rumların kendiliklerinden gitmek istememeleri üzerine 

Yunanistan’ın Türk mübadillerine uyguladığı usulü  Rumlara da uygulama kararı vermiştir. İstanbul 

Muhtelit Mübadele Komisyonu aldığı kararla mübadeleye tabi oldukları halde gitmek istemeyen 

Rumların derdest (tutuklanarak)edilerek Polis ve Jandarma marifetiyle sevk edilmeleri kararı almış. 

20.000 Rum’un pasaport aldıkları halde sadece 4000 kişinin gittiği haberi ile biran önce 

pasaportlarını almaları gerektiği gazeteler vasıtasıyla duyurulmuştur. İstanbul Rumlarının Balıklı’da 
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toplandığı 16 Teşrin-i Evvel 1924 tarihli Cumhuriyet gazetesinde:3276 Rum’a pasaport 

verildi.Balıklı’da Toplanan Rumlar arasında bir gün:Bunlardan bir kısmı ağlıyor,bir kısmı gülüyor! 

Balıklı’da Rumlar ferah ve…..arabalarıyla eşyalarıyla,yiyecekleri ve giyecekleriyle sevk 

edilirken,Selanik’den gelen Türkler perişan bir manzara irea etmektedir.”1918 senesinden sonra 

İstanbul’a gelenlerle,Anadolu’dan kaçarak İstanbul’a gelen Rumların derdest edilerek  Balıklı’ya 

getirildiği ve pasaport verildiğinin  anlatıldığı haberde:Beş kişilik Muhtelit Mübadele Komisyonuna 

Türk azası Şükrü Bey’in tayin edildiği yazılmakta.Balıklı’ya getirilen Rumlardan nüfus tezkiresi 

alındıktan sonra bunlara pasaport verildiği anlatılmaktadır. 

Evlerin boşaltılmaması,köylerinden ayrılmak istemeyenlerle ilgili arşivlerimizde de kayıtlar 

bulunmaktadır. Örneğin:Adana'daki Rumların sevkiyatının çabuklaştırılması ve buralardan boşalan 

evlere muhacir yerleştirilmesi. Kayseri,Ürgüp,Sineson,Cemil köyü ve diğer yerlerdeki 

Gayrimüslimlerin listelerinde  “derdest “kaydı vd. 

         Anadolu işgalinin başladığı   1918 yılından başlamak üzere İtilaf devletleri temsilcilerine,ve 

diğer Avrupa devletlerinin elçilik ve konsolosluklarına Gayrimüslimlerin gönderdikleri mektup ve 

telgraflarda:Türkler bizi katlediyor,eziliyoruz biran önce buralara geliniz çağrıları yapılmaktadır.Bu 

ve buna benzer şikayetler ,Yunanistan başta olmak üzere Avrupa gazetelerinde haber olmakta ve 

bu haberlerde:öldürülen,işkence yapılan Gayrimüslimlerden bahsedilmektedir.Bu propogandaların 

doğru olmadığı Yunanistan’a gitmek istemeyenlerin Anadolu’da kalmak için her türlü yola 

başvurmalarından anlaşılmaktadır.. 

    Yunanistan kendi çıkarları için İstanbul’da daha fazla Rum bırakmayı istemektedir. Lozan’da 

Arnavut Ortodoksları Yunanistan’a kabul etmeyen Yunanistan Fener Rum Patrikhanesini 

güçlendirmek amacıyla İstanbul’da daha fazla Rum’un kalmasını Avrupa devletlerinin desteği 

ile Etabli anlaşmasını imzalayarak başarmıştır. 200.000 Rum bu anlaşmayla İstanbul’da 

mübadele dışı olarak kalır. .Bunun yerine Türk hükümetinin Türk Ortodoksların kalmasına izin 

vermesi daha doğru bir karar olurdu kanaatindeyim.Bu konunun daha sonra zaman zaman 

gündeme getirildiği bilinmekle birlikte Ahali Mübadelesinde dinin esas alınması Türk 

Ortodokslarının gönderilmesinde başlıca etken olmuştur.. 
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Türk mübadillerin düzenlediği miting haberleri 
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Rumların Mübadele Komisyonu Kararları ile sevkleri hakkındaki haber. 

 

 




