- . l u s l a r ı. ~a Savaşı sır~ında ele .geçirdikleri Türk savaş esirle~nden
~~yükbır kısmını Çelyabinsk'den lrkutsk'a kadar Batı ve orta Sıbırya
şehirlerine sevketmiş ve oralarda esir kampına dönüştüriilen "Voyenini Goroduk"
(Askeri Şehireik) 'lerde iskan etmişti. Ruslann elindeki savaş esirlerinin bir kısmı
Çarlık döneminden itibaren Mavern-yı Baykal'a da sevkedilerek Verhneyudinsk:,
Çita, Srctensk:, Berezovka, Daurya, Trozkosavsk, Haylar gibi şehir ve kasabalarda
iskan edilmişti.ı
Çarlığın yıkılmasından somaki iç savaş döneminde Sibirya'da Bolşeviklerle
Menşevikler arasında iktidar kavgası yapıldığı sıralarda, Japonya 5 Nisan 1918'de
Vladivostok'a çıkarma yaparak:, Trans-Sibirya demiryolu hattı boyunca Baykal
Gölü'ne kadar ilerlemişti. Bu dönemde Sibirya'da ortaya çıkan anti-bolşevik
hükümetlerden biri olan Semenov'un Çita Hükümeti'ni destekleyen Japonlar, bu
şekilde Vladivostok'tan Baykal Gölü'ne kadarki sahayı kontrol etmeye
başlamışlardı. 2

Bütün bu gelişmeler olurken, Baykal' ın beri yakasında egemen olan Amiral
beyaz kuvvetlerine karşı Üstünlük sağlayan Kızıllar do~a doğru
ilerlemeye devam etmiş ve nihayet 5 ocak: 1920'de merkezi İrkutsk'da bulunan
Kolçak Hükümeti'ni devinnişlerdi. Beyazlarla Kızıllar arasında cereyan eden bu
Kolçak'ın

2

Atatürk üniversitesi Atatürk ilkeleri vi İnkıliip Tarilıi Enstitüsü
Sarıkamış Harekitında Ruslara esir düşen 9. Kolordu Kumandanı Mirliva 1hsan Paşa
1915 Mayıs'ında esarette buluııdugu Çita'dan fırannı müteakip gtlzergiilu üzerindeki
Mançuıya kasabasına geldigilıde, yakalanma korkusuyla kasabanının mezarlığında
gizlenir. ihsan Paşa, kendisine yardım eden iki yerli Türkten sözkonusu mezarlıkta sekiz
Türk esirinin mezan bulunduğunu öğrendiğini şöyle anlatmaktadır: "MezkOr iki dindaş
ile vuku buJan mukalernerniz sırasında sakin olduğumuz me7Mlıkta Anadolu
diliiverlerinden sekiz Türk yavruslillun Sibirya'ya ncfyü tagrib edilen Üsera-yı Osmaniye
meyanında trende terk-i hayat etmiş ve şehiden burada medrun bulunduğunu öğrendik.
Bedbiihtlıkta müşterek bulunduğumuz bu mulıterem şühedanın ruIı1arına Fatiha ithaf ve
meydan-ı
gwada düşmanla çarpışan diğer meslektaşlarımızın nusret ve
muvaffakiyetlerinc dualanmızı tekrar ettik." (ihsan Paşa, "Harp Esnasında", neri, 22
IIaziran 1335/1919, No:464)
Edward Hallett Carr, SovyetRusya Tarihi, Bolşevik Devrimi, 1, ı 917-1923 (Çev.: Orhan
Suda), İstanbul, 1989, s 242
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kanlı çatışmalar Beyazların aleyhine gclişme emareleri gösterdiği bir sırada, Batı
ve Orta Sibirya' daki Kolçak denetimindeki Kamplardan Vladivostok ve
Novinikolskussuriysk şehirlerılle. doğru esirJgfıleleıiscv!<.edilmeyc başlanmışu! 29
Kasım 19l9'da gerçekleştirilen bu sevkiyatta, Kolçak Hükümeti'nin esirlerin
iaşelerini sağlamada yetersiz kalmasının etl<ili olması bir yana, müttefik esirlerin
4
Kızıllarla işbirliği yapma ihtimalini izaIe etme düşüncesiııi de dikaktc almak
gerekir.
Kolçak'ın aradan çıkarılmasıyla karşı karşıya kalan Kızıllarla Japon
kuvvetleri, ilk önceleri birbiricriyle askeri bir çatışmaya girmekten özellil-de
kaçınmalarına ve hatta iki güç arasında bir neyi tampon hükümet görevini üstlenen
merkezi Ulan-Ude olan "Uzak Doğu Bağımsız Demokratik Cumhuriyeti"nin
kurulmasına rıza göstennelerine rağmen, Mart 1920'de Sahalin adası karşısındaki
Nikolayevsk Japon Garnizonu'nun Bolşevik Triapitsin kuvvetlerince saldırıya
uğraması, iki tarafı çatışma noktasına getirdi. Bolşeviklerin bu saldırısına
misillerne olarak Japonlar 4-6 Nisan 1920'de Vladivostok'a yeni kuvvetler
çıkararak bölgeyi tamamen işgal etitler. 5 Japonlann Vladivostok'a çıkartma
6
yaptıkları sırada Türk esirleripin bölgeye intikalleri devam ediyordu
Bu şekilde Mavera-yı Bayka!'a intikal ettirilen Türk savaş esirleriyle birlikte
Türkiye'ye gönderileceklcri giinü beklemeye başlamışlardı. Uluslararası Kızılhaç
Teşkilatı'mn Maver<l-yı Baykal'daki delegesi Mösyö Muntandak'ııı cemiyet
merkezine gönderdiği rapora göre bu tarihlerde Mavera-yı Baykal'daki esir
7
kamplarında 1092 Türk savaş esiri bulunuyordu.
Aslında 3 Mart] 918 tarihinde imzalanan Brest-LÜovsk antlaşmasıyla bütiin
savaş esirlerine memleketlerine dönme imkaın sağlanımştı. Nitekim antlaşmanın
inızalanmasından soma dört-beş aylık dönemde Ural DağIan'mn batı yakasındaki
Rusya Ukrayna ve Kafkasya sahasındaki Türk savaş esirlerinin tamamına yakın

ATASE, A, K 991, D.66/25, F.l-16; Halil Ataman, Esaret Yılalrı (Yay. HllZ. Ferhat
Ecer), İstanbul, 1990, s.l(,S~ Başkalipziide Ragıp Bey, Tarih-i Hayatım, Tahsil-i Harp-
Esaret-Kurtulu.ş Anıları, (Haz.: M. Bülent Varlık), i\ııkara, 1996, s. i II
ATASE A, 1-4, K.529, D.140/47-8, F 13. Kolçak'ııı sevkettıği bn esir kafileleri
genellikle Müttefik Orduların esir subaylanndan oluşuyordu. Esir erler ağır işlerde
çalıştmlmak ilZere kamplarda bırakılımştı.
Carr, Bolşevik Devrimi, s.324-326
Kasun 1919'da kamplalından aYTIlan esir kafileleri Pasifık kıyısındaki liman şehirlerine
direkı: olarak ulaşmaıu.!ş1ardı. Sibirya kışının en şiddetli günlerinde üstelik iç savaş
sebebiyle bölgenin tam bir kaosa sürüklemliği sırada kamplarından ayrılan bu kafileler,
17 Aralık 1919'da çita'ya ulaşmış ve burada yaklaşık üç ay kadar sürecek olan geçici
bir iskiina tabi tutulınuş1ardı. Çita'dan ]9 Mart'ta ayrılan esider, Nisan'nın ilk
haftasında Novini..~ulskussuıisyk tren istasyonuna gelindiğinde şehir ağır bir japon
bonbardımanı altındaydı. Bonbardıman sebebiyle vagonlarında üç gün mahsur kalan
esider, şehirde Japon sıkıyönetim idaresinin kunı1masındm\ sonra kamplarına
yerleşebileceklerdi. (Ataman, Esaret Yılları, 8.2(4)
BÜA. nEO 349224
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kısmı Türkiye'ye dönebilınişlerdi 8 lıncak Ekim Ihtilalinden sonra Rusya'da ortaya
çıkan

milyonlarca insanın ölümüne sebep olan bir iç savaşı
Devleti bir türlü Uralların doğu yakasmdaki esirelrine
ulaşamamış ve bu arada da İtiUif Devletleri'yle Mondros Mütarekesi'ni yapıp,
kendi iç meseleleriyle baş başa kalmıştı. Mütarekcnin o meşum havası içinde
insiyatifini büsbütün kaybeden Osmanlı Devleti'nin Sibirya'da kurtarılmayı
bekleyen kendi esirleri için İstanbul'daki İngiliz Fevkalftde Koıniserliğı'ne
9
ba~urnıaktan başka bir çaresi kalmamıştı. Osmanlı Devleti öyle de yaptı. Yapılan
tahminlere göre, o günlerde bütün Rusya'da onbinden çok Türk savaş esiri kaldığı
kabul ediliyor ve bunların sekizbin kadarının Sibirya'da bulunduğu
düşünülüyordu]o Sibirya'ıun Baykal ötesindeki bölgelerinde, Japon nüfusu
altındaki sahada 830 olan Türk esiri sayısının, Rus bölgesinden buraya gönderilen
200 kişiyle 1030'a çıktığı, ayrıca Mançurya'da bulundukları istihbar edilen 20
esirle birlikte bu sayının 1050'ye ulaşacağı da hesap ediliyordu. Ayrıca bu
bölgelerde münferit bir şekilde yaşayıp, "zuhuru meIhuz olan" Türk savaş esirleri
de olabileceği. dikkate alımyordu. 11 Nitekim esirlerin belli merkezlere toplarıması
sırasında 40 kişi de bu şekilde tesbit edilecektir.
İngiltere, Osmanlı Devleti'nin müracaatma ancak 1919 yılı sOlılanna doğru
cevap vermişti. İngiliz Fevkaliide Komiserliği'nin yazısına göre Maverayı
otorite

doğurunca,

10

II

boşluğu

Osmanlı

Brest-Litovsk Antlaşması'ndan sonra Merkezi Sovyet Hükümeti'nin kdtltrolü altındaki
sahada bulunan Türk esirlerinin bü}ük bir kısmı Alman Sevk Komisyorıları'mn iş
görcbıldiği üç-dört aylık bir süre zarfında Türkiye'ye getirilmişti. 1918'de III. Türk
Ordusu'IlUD Kaikasya Harekatı ve bunun dogal sonuçları olan diplomatik girişimlerle
(Batum Konferansı sırasında, l5 Mayıs 1918'de Gürcistan ve Ennenistan
Cum1ıu.ıivet!eri ile imzalanan Esir Mübadele Sözleşmesi) Mavera-yı Kafkasya'daki
esirlerin tamamı ve Kuzey Kafkasya'dak.ilerin bir kısrm ya kurtarılmış veya mUbadele
suretiyle Türkiye'ye döndürülmüştü.Amca Kınm'daki Türk esirleri de Enver Paşa ile
Bolşevik Tavrida Cumhuriyeti Denizcilik ve Savunma Komi.seri Ennulin arasındaki
mutabakat çevresin<.le Karadeniz yoluyla 19 i 8 N isan' ında Türkiye'ye getirilmişti.
Mondros Mütarekesi'nden sonra Osmanlı Devleti'nin esirlerin sevki için tavassutlıınna
müracaat etitği iki merci vardır ki; birincisi İstanbul'daki İngiliz Fevkalade Komiserliği,
ikincisi ise muslararası Kızılhaç Teşkilatıdır. Bu amda 10 Oacak 1920'de kurulan
Cemiyet.i Akvam da daha soma bu ışle ilgılemp Norveç'li şehir gezgincisi Tarısen'i
Sibirya'dakalan esirlerin l..-urtarı.lması için görevlendin1ecektir.
Vakit, B Eylül 1335/1919, No:669; Tasvir-i Etkili, 28 Eylül 1335/1919, No:2854;
İstikM1, 22 Eylül 1335II 911), No:256; ilham, 23 Eylül 1335/1919, No:52
ROA, BEO 349523 Bu konuda Harbiye Nazareti Üsera MUfettişliginden Sadaret
Makamına gönderilen tezkirede bu esirlerin sevki için "İngiltere Hüliimeti [ehirnanesine
izhar edilen, minnet ve şükranla karşılanarak hemen iktizasıııa tevessiU edilmesi" ve
böylece "hayat-ı esaretin en elim senelerini yaşamış olan Usera-y1 mezkilrenin her türlü
tirsat ve vesaitten istifade edilerek bir gün evvel anavatana kavuşturulması fıkirleri
işlenmişti." Bkz. BOA, BEü 349523.
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Baykarelakl Türk esirlerinen sevk işini japon hükümeti üstlenınişti]2 Hint
Okyanusu üzerinden İstanbul'a yapılacak olan bu sevkiyatın masrafları Osmanlı
Devleti tarafından karşılanırsa esirlerin Türkiye'ye gelmesi sağlanabilecekti. Bu
açıklama üzerine Osmanlı Hükümeti ~evkiyat masrnfı olan 240.000 lirayı ingiliz
Fevkalade Komiserliği hesabına Osmanlı Bankası 'na derhal yatırarak, 22 Ekim
ll) 19 tariWi ayn bir yazıyla bu meblağın Japonya Hükümeti' ne transferini
istemişti

13

Bu gelişmelere rnğmen uzun bir süre söz konusu yolla Japonlann marifeti
ile tek bir Türk esirinin dahi gelmemesi Osmanlı kamuoyunu tedirgin ederken,
İngilizler 28 Ağustos i 920'de, yani Osmanlı talebine ınüsbet cevap verdikleri
tarihten on ay sonra Japonların bu sevkiyatı organize etmekten aciz olduklarını
ancak yine de Mavera-yı Baykal'ın muhtelif kamplarında bulunan Türk esirlerini
Vladivostok'a toplayabileceklerini bir notayla Osmanlı Hükümeti 'ne bildirınişlerdi.
İngiliz notasma göre, Türk esirleri Vladivostok'ta toplandıklan sonra, Japon vapur
şirketi Katsuva ile varılan mutabakat çerçevesinde tahsis edilecek bir vapurla.
ı4
Ağustos sonları veya eylül başlarında İstanbul'a sevkedileeeklerdi.
Notadaki kesin ifadelere rağmen ne Ağustos ne de Eylül'de sevkiyatın yine
gerçekleştirilmemiş olması, bu işte İngiltere'nin samimi olmadıgı ihtimalini akla
getirecek ve nitekim kısa bir süre som3 bu anlaşılacaktı çünkü İngiltere bu kesin
ifadeleri kullandığı sıralarda henüz komiserlik hesabına bank:ada tutulan paraya el
sünnenüşti. IS Öyle aıı/aşılıyor ki, İngiltere bir taraftan Osmanlı kamuoyunu
"esirleri gönderdim, gönderiyorum" diye oyalarken, bir taraftan da bu sevkiyatı
geciktirmenin hesapıarım yapıyordu. Bu iki yüzlü politikanın, İngiltere'nİn Türkiye
üzerindeki tasavvurlan ve Anadolu'daki ıviilli Mücadele Hareketi ile ilgisi
bulunduğu bir açıktı. Öyle ki, İngilizler kendi ellerinde bulunan Türk savaş esirleri
gibe" Sibirya'dakllerin de Türkiye'ye gönderilıneleri durumunda, kendilerine karşı
12

Sevkiyatın Japonya H.ük.---ınnetl'ne ihale edilmesinin~ Japonya'nın Ingiltere ile r. Dünya
mütteiik niması ve Çil.3-Harbin-Vladivostok deıniryohl11u kontrol altında

Savaşı'nda

bulundunnasıyla doğmdan ilgisi vardı.

i,
14

15

16

BOA, BED 349224~ BüA, BE() 349320; Vakit, 10 Teşrin-i e\'vel133h/1920, No:1019.
ATASE. A 1-4, K.529, D.140/47-B, EI-l, 1-13: EüA, BEO, 349224; Halil Ataman.
seVkiyat içiıı gereklı olan paranın Türk lıükümetınce gönderildiğini i i Ağustos InO'de
Öğrendiklerini ve bu haberin kamptaki esirler tarafından dügün bayTam kut!andığıııı
anlatmal..iadır. (Ataman, Esaret Yılları, 5.217)
Osmanlı Baıl.1(ası'nm Maliye Nezarctine yolladığı 18 Kasım 1920 tarihli yazıda,
bankada komiserlik hesabına yatırılan 240.000 liradan sevk için gerekli olan 48.000
sterlm karşılığı 234.240 liranın, Londra'ya 17 Kasım ı nO'de havale edilebildi!!i
bildinliyordu. (BOA BFO 3504lO).
İngiliz esirkamplanndan birinde Türkiye 'ye gönderilmeyi bekleyen birTürk esin 1920
'\-1art'nda dııygulanl1l şöyle dile getiriyordu:
"Tatlı hir gl\l1 gönneden İkbal yüz göstemıedi i Yuıdunıuzu avdetll1 dillerde şimdi
adı var i Köşe-yi hicrana düştük kimseden ümit yok i Günlerin ne sonu var, ne tar in
imdadı var" (Ne MünaseheL i 5 Mart 1920, No:! O).
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kullanabilecelderi sebebiyle sakıncalar görmekte idi. Bu durumu hisseden Türk
esirlerinden biri İngiliz politikasını Lloyd George'a atıfta bulunarak şöyle
değerlendinnekteydi:"Britanya çetesinin baş komitacısı namussuz herif. bir kısım
ihtivar. zaif. invalid ve hasta birkac Türk'ten korkmus olmalı ki. bu haksız kadarı
bas~yor ve yaBanımza engel oluyor.;,ı7
.
Avrupa siyaset malıfıllerinin savaş esirleri lehine yapılması düşünülen
ls
iyileştirici tedbirleri soluduğu 1921 yılı başlarıııda İngilizlerin de Sibirya'daki
Türk esirleri hakkmdaki önyargılarını yuıııuşatarak memleketlerine sevklerine rıza
gösterir bir tavır takındıldan görülmektedir. Bu cünıleden olarak Japonlann
Vladivostok'ta topladıklan Türk esirlerini İstanbul'a taşıyacak olan Japon vapum
Heymeymoro 19 19 Şubat 1921'de Vladivastok Iimanına gelip denıirleyebilmİşti.
Heymeyınoro'ya önce Japonların idaresindeki 830 Türk esiri 22 Şubat
1921 'de bindirilmiş, bir gün sonra da Rus bölgesinden alınıp Japon nüfus sahasına
nakledilen 200 esir yerleştirilnıişti. Bu sonuncularla birlikte vapurdaki yoıcu sayısı
2Ci
!lBO kişiye ulaşlliışt1. 1030 kişilik esir kafilesinin içinde oniki tane de kadın
17

18

19

20

Ataman, Esaret Yıllan, s.220
Bu çerçevede, uluslararası Kızılhaç Teşkilatı esaret süreleri i.1G seneyi doldurmuş sağlam
savaş esirlerinin memleketlenne termsıni veya tarafsız bir devletin arazisine uakillerini
içeren kararı 18 Ekim 1907 tarihli Lalıey Sözleşmesi'ne "Zeyl" olarak 1921 Mart'ında
Cenene'de kabul Cımiş (TBMM, Gizli Celse Zabıtlan. cm, Ankara, 1985. s 835) avnı
şekilde İngiltere Hükümetide TBJVf,},1 Hükümetı ile 16 ıviart 192]'de Londra'da Esir
Mübadele Antlaşması'nı irnzahh'lliştır. (Utkan Kocatürk, Atatürk ve Türkiye
Cumhuriyeti Tarihi Kronolojisi, i 928-1938, Ankara, 1988, s.244)
Parlak Sulh anlamındaki Heymeymaro şilebi, 1914'te tezgahdan çıkmış, altı bin
tonajında idi L nünya Savaşı'nda Japon askeri nakliyelerinde bıllanılan şilebin bu
yolculuk için anbarlan üç kat ranm yapılarak yataklıane durumuna getirilmişti.
Bu esirlerden az kısım daha önce Vladivostok- Trıvestre hattıyla sevklerinc başlanan
Avusturya-Macaristan e5ir kafileleriyle Triyes1re've scvkedilmişti. Her kafıle içinde
üçcr -beşerli küÇlik gruplarla gönderilen bu esirlenn toplam sayı sının altmış civarında
olduğu anlaşılmaktadır. Türk esirlerinin 1921 Şubat'ındaki bu yokuluğunun ele alındığı
ve olayın Türk-Japon daymuşması çerçevesinde değerlendirildiği bir araştınnada (Esat
Arslan, "Kurtuluş Savaşı'ııın Buhranlı Günlerinde Türk Japon Dayaıuşması", Beşinci
Askeri Tarilı Semineri Bildirileri, II, Ankara, 1997, s 411-422.) Vladivostok'taıı
sevkedilen Türk esirlerinin 57 subay ve 514 erbaş-er olnıak üzere 571 kişi oldukları
iddia ediLrniştir..A.raştırmaeının Türk esirleri grup kıdeınlisi Yüzbaşı Ali Galip Bey'in
İtalya'mn Asinara adasından İstanbura gönderdiği 27 Ekinı i 'l2l tarilıli rapor
meb:tubuna dayaııarak verdiğı bu rakam, yolculuğun başlangıcıııdan 6 Ağustos 1921
tarihine kadar olan dönem itibariyle yanlıştır. Çünkü Ali Galip Bey'in raponınu
tanzimden önceki dönemde, hem vefat eden Türk esirleri vardır, hem de
Heymeyınoro'nun Pirede zorla tutulduğu sırada Uluslararası Kızılhaç Cenıiyeti'nin
girişiıniyle kafiledeki malul esirler tahliye edilerek İstanbura gönderimıiştir. Tahliye
edilen esirlerin, kafilenin %35'i kadar olduğu dikakte alınırsa durum daha da netlik
kazarur. Ayrıca sözkouusu araştırmada, yolculuğun seyriyle ılgili kullanılan kronoloji
ta1ınıini olup tamauriyle yanlıştır. Eksik belgeyle çalışmak1:an kaynaklandığını
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vardı

ki, bunlar Türk subaylannm evlendikleri kadınlardı, Aynca vapura kaçak
olarak binen Tatar gençleride bulunuyordu,ıı
Esirler Türk bayrağı çekilen Heymeymoro'ya büyük bir disiplin içinde, kol
halinde yürüyerek binmişler; yürüyüşleri sırasında bando eşliğinde milli marşlar
söylemişlerdi, Vladivostok limamnda toplanan halk, Türk esirlerinin bu örnek
davranışlanru büyük bir ilgi ile seyTetıniş, hatta kalabalık içindeki yerli Türkler
gözyaşlanm tutamamışlardı. 22 Başta Müftü Bahaeddin Efendi olmak üzere, Türk
düşündüğümüz bu hatalar araştırmaCı)1 yanlış değerlendirmeler yapmaya da itmiştir ki,
bunlar araştırmanın "1921 yılının ilk yansında Japonya'ya Politik Bakış" alt başlığı
çerçevesinde, Rusların ve Japonların Çeklere yardımlarını Çekoslavakya'yı uydu devlet
yapma eksenine bağlaınıısıdır. Burada söz konusu olan, bilinen Çekoslavakya olayı
değil, L Dünya Savaşı sırasında Avusturya-Macaristan ordusundan Rusların eline geçen
ve Rus iç savaşı sırasında isyan edip Rusya'daki iç kavganın vazgeçilmez öğesi
durıımuna gelen Çek Lejyoıılandır. öte yandan araştırmacımn, Japonya'nın Türk savaş
esirlerinin bütiin sevk masrafını üstlenip üstün bir dostluk numunesi gösterdiği iddiası
vardır ki, bunun böyle olmadığını araştırmacının görmediği diğer belgeler zaten
göstermektedır.
21
22

Ataman, Esaret Yıllan, s,226, 258
ATA8E Arşivinde tesbit ettiğimiz bir belgede Vladivostok limanında Japoıılann Türk
esirlerine çektikleri bu nutkun içeriğini bulduk Belgenin ii Şubat 1920 tarihli olması,
bu veciz konuşmanın daha önce Avusturyalı esir kafileleriyle gönderilen küçük bir Türk
esir grubuna yapıldığı izlenimini veriyorsa da, Japonlarm Türk esirlerine bakış açılarını
ve dünya politikalarını yansıtması bakımından burada değerlendirmeyi uygun gördük,
Mıı.lıtevasından, bu konuşmanın bir Japon subay tarafından yapıldığı fakat konuşmayı
zabteden Türk esirinin bazı cümleleri kaçırdığı anlaşılmaktadır. Yer yer bozuk ifadelerle
zabtedilen nutuk. metni şöyledir:
"Elendiler!.
Birkaç güne kadar meırıleketlcrinizc gideceksiniz,
SütM sevinçlerinize biz de iştirak ediyoruz. Sizden ziyade hararetle ebeveyniniz
meırılekette bekliyorlar.
Pek müınkiindür ki, siz uzun zamandan beri devam eden esaretiniz zarfında bizim
muaınelernizden mernınm olmadmız, incindiniz,
Efendiler, biz de sizin gibi Asyalıyız, Gerek sizler ve gerek bizler, lıer iki millet
Asyalıdır, Sizin adatınız aynın bizimki gibidir. Binaenaleyh her iki millet birbiriııi
tanıımş ve yekdiğerine iyi tesir yapımştır. Memleketteki fltratlanmz yine başkadır.
Dünyanın hakimiyeti şarktan garha geçti, Bir zaman olacak ki yine şarka
geçecektir, Binaenaleyh çalışmnk.-tan geri durmay1l1lz. Merkezi Avrupa hakimiyeti
görülüyor. Görüyorsunuz ki, şarka yavaş yavaş taz)~k yapıyor ve şarkı zir-i
hakimiyetinde tutuyor Bunu görmek ve bilmek lazımdır.
Gerek Türkler, gerekse Japonlar bu Avrupa'mn hakinı-i mutlakları kim ise onları
görmeli, tanımalı ve hakimiyeti onlardan alınaya çalışınalıdır, Güneş İınparator(1uğu)
olan bizler, Hilal-i Sema hakinıiyetinde buhuıan sizler, iki milet için en buyuk veztlif
vardır, Bizinıki sizinkme nazaran aze dır). En ziyade çalışmak size terettub eder.
Avrupa'ya en yakm ve en ziyade Avrupa ayakları altında bulıınuyorsunuz, Şerait-i
esasiye her iki milletin dostane çalışmasını ıeap ettiriyor.
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esirlerini
götürün"

uğurlanıaya

Çarşamba

etmişti.

gelen yerli Türklerin ..Anavatana özvatana bizden selam
ve tekbir sesleri arasında Heymeymoro 23 Şubat 1921
günü öğleden sonra beşbuçukta Vladıvostok limanından hareket

bağnşnıa!an

23

1920 yazı ve 1921 bahannda kendı elindeki Türk esirlerini "padışalıımıza
daima sadık kalacağımızL Anadolu' daki isyana iştirak ve hiçbir siyasi fırkaya
intisap etmeyeceğimizi imza ederiz." şeklindeki taahhütnanıelerle tahliye eden
24
tngiltere aynı uygulamayı Heymeymoro'ya bindırilen Türk esirlerine de Japonlar
vasıtasıyla uygulatmış ve vapura bindırilen her esire bu konuda yemin ettirilmişti. 25
Aynca İngiltere ve Japonya arasında yapılanbir protokolle esirlerin İtilaf
Devletleri'nin işgali altındaki İstanbul'da bulunan Osmanlı Hükümeti'ne teslim
edilmesi kararlaştınlmıştı.
Bu çerçevede, kırkbeş gün sürecek olan seyri sırasında su almak için
uğrayacağı Colombo hariç hiçbir limana uğramayacak olan Heymey'moro. Hint
Okyanusu'nu geçtikten sonra, Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e çıkacak ve
doğrudan İstanbura gidecekti. Vladıvostok'dan hareket ettiğinde ilgili yerlere
manifestosu ulaştırılan Heymeymoro ile ilgili bilgiler Harbiye Nezareti 'ne de
ulaşmış ve 23 Şubaı'ta Vladıvostok'dan hareket eden kafilenin 5 Nisan'da
26
İstanbul' da olacağı bildırilmişti.
Reymeymoro, Vladivostok'dan hareketinden beş gün sonra Şanghay, i Mart
I92I'de Taywan, 8 Mart ınl'de Sumatra önlerinden geçerek Hint Okyanusu'na
girmişti. Vapurun Hint Okyanusu'ndaki seyri esnasında bu tıkış tıkış yolculuğun
agır şartlarına dayanamayan iki Türk esiri. hasretiyle kavruldukları Türkiye'ye
2
ulaşmadan vefat etmişti. '

Efendıler,

oldugunu

23
24

"
26
27

tebliğ

memleketinize gıttiğiniz zaman Aksa-yı Şark 'tn bir "Güneş Hükümeti"
etmeyi unutmayınız. Binaena!eyh dikkat zayi eL'lieden çocuklamllZa

dahi söyleyiniz.
Memleket için çok kurbanlar verdiniz. Fakat en büyük vezaif bundan sonra başlar.
en büyük işleri memleketiıllzde göreceksiniz
Şimdi aynlırken ağlamııyalım. Istikbali bekleyelim. Size uzun yol için selametler
ediyoruz. Söylediklerimi siz de İstanbul'da yaparsınız efendim. II Şubat 1920".
(ATASE, A.] -42911, K. 1672, D.39ü/363, F. 1).
Ataman, Esaret Yılları, s.227
Hamit Pehlivanlı, Kurtuluş Savaşı İstihbaratında Askeri Polis Teşkilatı, Ankara, 1992,
s.143- 144
Ataman, Esaret Yılları. s.223
ATASE, LI.. 1-4, K.539, D.15/178, FA2: ATASE, LI.. ı -4, K.539, D.ISIi 78. F.42-3.
Halil Ataman bu vefat olaylarını şöyle mılatınaktadıf: ~'Tarih ı 9-20 Mart gecesi idi. Epey
zamandır hasta olan Kayseri'nin İncesu kasabasından asker Mehmet oğlu Recep öldü.
Birkaç gün önce bir kurban daha vemıiştik Maalesef Recep'i de Koca Hint Denizi'nin
derinliklerine, mavi suların kucağına bir Fatihayla bıraktık. Anlayacağınız Hint
Okyanusu da gümıiik almadan vol vermedi. (Ataman, Esafet Yılan, s.241)
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Süveyş Kanalını

geçtikten sonra 3 Nisan'da Al.;:denİz'e çıkan Beymeymoro,
Adası önlerinden geçerken bir Yunan
Harp gemisi tarafından seyrinden cebren alıkolltılarak, rv!ldilli Adası önlerinde
demir atmaya mecbur bırakıldı. O günlerde Anadolu'da Milli Mücadele
kuvvetlerinden korkunç bir şamar yiyen Yunanlılar, kendi ordulannın uğradığı bu
ağır yenilgiyi örtrnek ve dolayısıyla itibar kazanmak düşüncesiyle çoğu 5-6 yıllık
esareUen dönen yorgun Türk esirlerini. sanki Anadolu'daki İnönü muharebelerinde
esir alınnllş gibi Yunan kamuoyuna takdim etmeyi düşünüyorlardı. Bunu
gerçekleştirmek içiıı uluslararası autlaşmaların çizdiği savaş esi rı sarnkosunu
çiğnenıek önemli değildi. Nasılolsa Küçük Asya 'da jandarmalığına soyundukları
İngiltere Devleti diğer işlerinde olduğu gibi bu yasa tanımaz uygulamalarında da
onları yalmz. bırakımyacaktL Burada önemli olan Japonların ıutumuydu. Japonlar
ya emrivakiye bo)un eğip vapurdaki Türk esirleriııi Yunan Hükümeti'ne teslim
edecek, ya da ellerindeki protokoIün gereğini yerine getirmek için direnecek ve
neticede vapurun yolcularını istanbul'a götürüp Osmanlı makarnlarına teslim
edeceklerdi. Eğer birinci yolu seçerIerse dış siyasi itibarlarının rencide olacağının
bilincinde olan Japonlaı-. ikinci yolu seçerek direnıneye karar vereceklerdir. Ancak
Japonlann bu direncini kırmayı başaran Yunanlılaı-. her türlü pazarlığın yapıldığı
LO Nisan tarihine kadar Midilli'de tuttuklan He)1ne)woro'yu, bu tarihte istanbul
yerine Yunanistan'a doğru hareket ettirerek, 12 Nisan 192 1'de Pire Liman'ma
çektireceklerdir. Böylece vapurdaki Türk esirleri için ikinci bir esaret dönemi
başlarken, bu uluslararası skandal] çôzebilınek için diplamatik faaliyetler de
başlayacaktır Bu meyanda "Vapurmki Türk yoıCulara erbab-ı kiyaın nazanyla
bakmanın caiz olmadığı" YOIUllda Yunan Hükümeti'ni 14 Nisan 1921 tarihli
telgrafıyla uyaran Uluslararası Kızılhaç Teşkilatı'na, 17 Nisan i 921'de cevap veren
Yunan Başbakanı Guııaris, esirlerin İstanbura nakli konusunda Japonya hükümeti
ile ınüzakerelerin devam ettirildi ği şeklinde kaçamak ifadeler kııllannuştı. 28

5 Nisan 1921

Salı

günü IOJO'da MidiHi

pİI{E. LİMAN'Ll\fDA İKİNcİ ESARET DÖNEMİ

Bu meselenin Japonya, Londra, İstanbul, Atma ve Cenevre arasındaki
ınüzakerelerinin29 kapatılmış oldukları vapurlarında kendi ldılerine sonnç
"8 Hakimiyet-ı Millive, 22 Hazıran 1337/1921, No:216
29
25 Haziran ! 921 tmiJı]i Haki:rrıiyct-i Wıilliyc gazetesi "Pire'deki Esirierin1iz Tekrar

Japonya'ya mı Götürülecek" başlığı altında bn müzakerelere değinerek, Yunanistan'la
Japonya arasındaki muhabcratdaıı bir netice çıkmadığın!, Japonva'nın bu esirterin
tarafsız bir devlet olan İtalya'ya sevkterini teklif etmesinden sonra ınüzakerelerin bu
ıneselc çerçevesinde devam ettiğini ve eğer bundan da bir sonuç çıkmazsa Japon
HükUmeti'nin esirlerilDili tekrar alarak Japonya'ya götüıeceğini bildiriyor ve şu yorumu
yapıyordu: "Ordumuz önünde aczİ11i teslim eden Yunmıistan, aeı ile ıneşbu' kuvvetiı1i
zavallı esirlerimizde denemek istivor" (Hakirniyet-i Milliye, 25 Haziran 1337/192 J,
No:218).
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vermesıni coğu

kez aç susuz ve ışıksız bekleyen Türk esirleri. bir taraftan
müzakerelerin çıkırıaza ginnesinden dolayı ümitlerini iyice yitiriyor. bir taraftan da
hayatta kalma mücadelesi veriyorlardı. Esirler kulaklanna gelen oluınlu haberlerle
zaman zaman kurtuldıık:larına inanıyor. fakat ardından bu tür haberlerin meseleyi
stirüncemede bırakmak ısteyen güçlerin aldatına ve amtmiJ taktikleri olduğunu
anlıyorlardı. Halil Ataman tuttuğu günlüğünde bu avutma taktiklerini sezerek,
"Burada. bizim işte, perde gerisinde başka gerçekler var:Salibin. Hilal'e husumeti
davası var" diyerek tesbit elliği bu sezgisiııi şöyle izah ediyordu "Bu gerçeği
ispatlayan hususa gelince, işte bizim silah arkadaşlarımız olan Salipli memleketler
kısmen huzura kavuşmuş ve onlara karşı yapılan muamele biraz daha insani. Fakat
bize yapılanlar çok gaddarca muameleler. Şimdi bakın silahı elinden alman Hilal'e
bağlı bir miııeti öldürmek ve Hilal'i yok etmek için onların üstüne yeni bir cellat
gönderdiler. Şimdi biz esirler de aynı celladın idam sehpasının dibindeyil. ,,3<1
idam sehpasının dibinde bekletilen 1030 Türk'ün durumu gerçekten içler
acısı idi. Aylarca gıdasızlık, havasızlık hareketsizlik içinde bır de geceleri
ışıksızlığa katlanan bu insanlar. yine de maneviyatlarını bozmuyorlard!. Başlarında
muhafız olarak bulunan Japonlar hastalamp birer birer Yunan hastaneleriııe
kaldırılırken. Türk esirleri , "Biz çelikleşmiş adamlarız. Neden olmayalım ki,
kaderin fırlatıp attığı bizler. feleğin öyle işkence tenceresinde piştik. kL öyle olur
olmaz zor bizleri halledemez. alt edemez. yere vuramaz. Bizler böyle ölilın
fırtınaları anığı idik ki, beri benzeri sadınelerden devrilmiyorduk,,31 diyorlardı.
Pire'de bu şekilde zorla tutulan Türk esirlerini esas üzen olaylar bu
!imandan Anadolu 'ya yapılan askeri sevkiyat sırasında yanlarından geçen Yunan
askerlerin.in yaptıkları taşkınlıklardı. Heymeymoro'da uğrunda altı sene csaret
çektikleri vatanlarına kavuşma}1 bekleyen bu insanlar. vatanıarını kirletmek
kasdıyla oray:! gönderilen bu haçlı güruhunu adeta elleri ayaklan bağlı bir şekilde
seyretmek zorunda idi. Anadolu'ya sevkedilen Yunan askerlerinin yanlanndan
geçerken yumruk sıkıp "Gommotil Gonımoti!" diye çığlık atmaları ve "Kemal'i
yakalamaya!" diye bağırmaları Türk esirlerini ne derece kahrediyorsa. liman'a giriş
yapan Yunan hastane gemilerinin yaralı boşaltmalan da o derece seindiriyordu.
Yaralı getirilen gemilerin çokluğundan özvatanlannda işlerin iyi gittiği sonucunu
çıkaran esirler. giderlerken kendilerine t.1şk1l1lık yapan Yunan askerlerine
göndermelerde bulunmaktan kendilerini alıkoyaımyorlardı. "Zahir bugünkü elleri
değnekli kafa-kol sarılı ve sedyede yatan sessizce gelenler de onlar gibiydiler.
Giderken ama, bugün anaları ağlamış ve analan onların dediği gibi olmuştu.,,32
Yunanlılar Türk esirlerini Japonların elinden alamayacaklarım anlayınca,
hileli metodlara başvurarak Heymeymoro'daki esirler arasında bulaşıcı hastalık
çıktığım iddia ettilcLGazetelerde kasıtlı olarak yayııılatılan bu tür gerçek dıŞ!
Ataman, Esare! Yılları, s.262.
Ataman, Esaret Yıllan, s 264-26)
." Atmnan, Esarct Yıllan. s.257
30

li
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haberlerle yapurdaki yolculan Yumınistan topraklarındaki bir karantina merkezme
tahliye ettinnc)'ı uman Yunanlıların bu girişinüne karşılık Heymeymoro'ıııııı
Japon yetkilileri ve Türk esirleri Uluslurarası Kızılhaç
teşkilatı nezdinde
müracaatda bulunarak vapura bir sağlık heyetinin gönderilmesinj sağladılar. 2
Ağustos 1921' de heyetin vapurdaki esirleri muayenesi neticesindc kafiledeıı 395
kişi malul sımfına aynlarak vapurdaki kadınlarla birlikte 6 Ağustos'ta vapurdan
tahliye edilerek, İstanbul'a gönderilmelen sağlandı. Böylece yolcuların %35'in1
dışarı veren Heymeymoro kısmen rahatlamışsa da gcriye kalan Türk esirler için
"vapur esareti" iyice çekilmez bir hal almaya başlanııştı.Esirlerin bu çilesi iki ay
daha devam ettikten sonra Uluslalarası Kızılhaç Tqkilatı'nm bu meselenin
çözümünü havale ettiği İstanbul Murahhası Dr. Reymond Şilimmer'in gayretleri ile
taraflar arasında prensip anlaşması sağlanarak 13 Nisan'dan beri Pire'de tutulan
Türk kafilesinin tarafsız bir ülke arazisinc tahliyesine karar verilnıiş ve
Heymeymoro 1J Ekim 1921 ' de Pire'den ayrılarak İtalya'ya doğ.ru hareket etmişti,
Varılan anlaşmaya göre sevk, iskan ve iaşe masraflarını Osmanlı
Devleti'nin karşıladığı Türk kafilesi geçici bir süre İtalya Hükümeti'nin gösterdiği
bir yerde misafir edilecek ve şartlar müsait olduğu zaman İstaııbul'a
nakledilcccklerdj33 İtalyan Hükümeti'nin İskan için gösterdiği yer Asiııara
Adası'ydI.

,~

DC)A~ IVLV 222/107. Bu konuda Hariciye Nezareti~ndcn Sadaret Makamı'na yazılan
tezkircdc şu i tildelere yer venlmışti:
"Bab-ı Ali
Hanciye Nez8reti
Umıır-ı Siyasiye Müduriyet-i Umumiyest
Pire'deki Osera-yı Osmaniye Hakkında

30106
297
Makam-ı Sami-İ Ceııab-ı

Sadaret-i Umıaya
Maruz-) Çakerleridir
Vladivostok'tan bır Japon sefinesiyle Dersaadet'e getirilmekte iken Ywıaniler
tarafından tevkif ve Pire'ye sevkedilen Üsera-yı Osmanıye'nm şeIın yediyüzbin İtalyan
frangı tediyesini temin şartıyla kendi arazisinde muvakkaten iskan ve ibatesine ıtalya
Hükümeti tarafından muvafakat edildiğinin Cenevre Salib-i Ahmer Komitesi tarafından
Hilal-i Ahmer Merkez-i Umumiyesine işar idiImiş ise de !Iükümet-i Seniyyeniıı
merzayıka-yı
maliyesi dolayısıyla böyle bir teklifi kabili etmesi müteassır
bulundııgundan Üsem-y! rnezk-urenin Düvel-i mıı'telife meınurin-i askeriyesi murak.ebt:si
tahtında Dersaadete sevkleri esbabının ihzarı hususuna Fevkalade Komiserler nezdinde
İCra kılıııan teşebbüsata cevaben İngiltere Kumandamnm bn kontrolu reddetmesi
dolayısıyla mevZllbalıs teklifin kabulü gayr-ı varid olduğu ve aynı zamanda dyevm
Yunanistan'da bulunan melkiir vapı!nm ayın 25'inde hareket edeceği ve biııaenaleyh
yevrn-i med;.Qre kadar bir karar veriL'llediği takdirde derununda bulunan üsera-yı
mezkürcnin karaya ihmcı mecbıuiyctinde kalınacağı bıldirılmekte olduğu ve binaberin
meselenın müstaccliyetiııe bim:cu talep edilen meblağ üzerinden tenzilaı icrası ıımnında
Hiikiimet-İ Kraliye nezdmde teşcbbü;;aı icrasıyla neticenin acilen Nezaret-i Sinaveriye
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ASİNARA ADASı
Adası, Sardnnya Adası'mn kuzeybatısında ve Korsika Adasının
(8 derece 1S dakika boylamı ile 41 derece kuzeyenleminin kesiştiği
yerde) 33 km2 alamnda bir adadır. En geniş yeri 20 kın. kadar olan ada, denizden
yükselmiş bir kaya parçası görünümündedir. Hiçbir yerinde su olı:ruıyan adarun
bitki örtüsü yer yer yeşil fundalıklar ve yabani atlardan oluşmaktadır.
Başlangıcından itibaren iskana açılmayan adanın sakinleri, zehirli yılanlar ve
akreplerdir. İtalyan hükümetlerinin tarih içinde karantina ve sürgiin mahalli olarak
istifade ettiği Asinara. 1. Dünya Savaşı sırasında Avusturya-Macaristan ordusundan
ele geçirilen esirler için kamp olarak kullanılmıştır. Bu özellik1eri sebebiyle
Asinara Adası'm Çarlık Rusyası dönemindeki Nargin34 adasına benzetmek
mümkündür.

Asinara

güneybatısında

ASİNARA'DA ÜÇÜNCÜ ESARET DÖNEMİ

13 Ekim 1921 günü akyımı Pire'den aynlan Reymeymoro ve taşıdığı 571 35
Türk esiri 17 Ekim akşanu Sardwıya Adası sahilinde bulunan Porta Torres
!imaruna ulaştılar. Osmanlı Devleti'nin Roma Büyükelçisi, olayları Roma'dan
izlemeyi yeğ tutarak bu esirleri karşılamaya Sefaret başIcitibi Manyaszade
Feridun 'la, Kudret Bey'i gönderirken aslında osınanıl Devleti'nin bu meseleyi ne
derecede salıiplendiğini göstenneye çalışıyordu 36 Üstelik Sefaret baŞıCıtibinin Türk
tebliği 15 Eylül 1337 tarihinde Roma Sefaret-i Seniyesine telgraf ile işar edilmiş ve
keyfiyet aynca 19 Eylül sene 1337 tarihinde te'kid edilmiştir. Derswdct JapQn
Mümessil1iği tarafındım da verilecek kararın teci} edilmesi hususunda teşebbüsa1ta
bulmıuımnş olmağIa Üsera-Y1 mezkiirenin biliibare DersaadeCe celblerini teminen
şimdilik İtalya 'ya sevkleri esbabının tenıinine rnüsaade-i fehinilinekri ~ayan buyurulmak
babında emr ü fennan hazret-i veliyu'l eınrinder.
18 Muharrenıu'l-haram sene 340 ve 21 Eylül sene 337
Hariciye Nazırı

İmza
(A1uneı İzzet)

(BOA, BEO 351986)
34

eline geçen Türk sm-aş esirlerinin bir kısmı Bakü
Nargin Adası 'nda İskan edilnıişlerdi. Aynen Asinara gibi suyu olmayan bu
adanın da en belirleyici özelliği yılanların çokluğu idi. Binlerce Türk asker ve sivil
esirinin vefat etitği bu adaya Türk esirleri "Yılan Adası" veya "Cehennem Adası"
isimleriui yakıştınmşlardl.
ATASE, A.l-4283, KI044, D.154/315-A, F.33. Halil Ataman hatlflltında Türk
esirlerinin 626 kişi olduklarını iddia etmektedir. (Ataman Esaret Yılları, s.282)
Bu esirelriıı henüz Vladivostok civanndayken mernJekete gönderdikleri mektuplanuda,
pek sefil bir halde bUllL.'1ltlalarına rağmen !stanbul Hükümeti'nin kendıleriyle
1. Dünya

Savaşı sırasında Rusların

karşısındaki

35

36
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esirlerine "Hoşgeldiniz" demeye bile g€rek duymadaH "İtalyan Hükümeti FelümeSİ
maalesef sizleri hastalıklı saydığı için nccip İtalyan milleti arasına alamıyor"
diyerek vapurdan ayrılması ve bir_ giiıl soma Asinara Adasında ortaya çıkması.
Türk esirlerini adeta şok edecekti. Oysa Japonya'mn Roma Askeri Ateşesi bizzat
Asİnara'ya gelerek sorumluluk örneği gösterecekti. Böyle karışık duygular içindeiri
Türk esirleri 18 Ekim sabahı Asinam Adası'nın derme çatma iskelesinden sahile
çıkarılmış ve yaklaşh~ sekiz ay kader arkadaşlığı yaptıkları Japonlarla
vedalaşmışlardı.

Veda töreni gayet basit fakat içten yapılnnşt!. Daire şeklinde sahildeki
üzerine oturan Türk esirlerine yaşlı gözlerle hitap eden Reymeymoro
Kumandam Çomora'mn konuşmasında sekiz aylık kader arkadaşlığının
müşahedeleri ve çok derin izleri vardı:
"Arkadaşlar sizi, siz Türkleri tanımış olmak benim için hayatım bo)unca
taşıyacağım çok canlı ve daima yaşayan bir şeref ve iftihar vesilesi olacaktır. Siz
Türkleri tamnnş olmak fırsatına nailolduğumdan çok bahtiyarım...Sizlere çok
üstün bir seciye ve karakter, aymn zamanda fazilet gördüm. Bu söylediklerim
bilmüşahade duygularınnn kendisidir. Sizler insanlığın öğüneceği üstün bir
insansımz Bütün iyi ve en iyi vasıflar sizdedir. Sizler çok büyük ve şayaıı-ı hürmet
bir milletin çocukları olduğunuzu fiilen isOOt ettiniz. Bu gerçeğin yegane şahidi
benim. Sizlerle beraber geçirdiğim tam sekiz aylık bir mazL bana çok kıymetli
hayati mevzular öğretti. Şimdi burada sizleri müjdelemek değil ,olalU ve
yarınlarda olacağı söylemek istiyorum. Yaşamak, var olmak sizin ve siz
ayardakilerin hakkıdır. En şayan-ı hürıııet, kendine inamhr, güvenilir, en yüksek
ahlaka sahip, yaşamaya en çok layık olan milletsiniz. Ve bugün memleketinizin
giriştiği mücadele. zaferinizle sona erecektir Çünkü var olmak ve yaşamak isteyen
sizsiniz; Türk milletidir. Yakından gördüğüm kaypak ve kahpe milletler size gem
vuramaz. Parlak yannlar sizindir. Sizleri sevillginiZ vatanııuza götüremediğim için
çok üzgÜllüm ve müteessiriın. Çünkü sizleri bu ıssız, insansız, vahşi ve kötü
görünüşlü bir yere indirdik. Umarım inşaallalL bu yerden de kurtulursu..l1uz. Şimdi
en iyi dilclderinıle hepinizi selamlarım >'37

kumların

bu yüzden TBMM Hükümeti'nin ızdırapıannan bir son vermesini
ettikleri, Erkan-ı Harbiye-i Umuınıye Riyaseti'nden Müdataa-i Milliye
Vekiiletine yazılan 19 Ocak 1921 tarihli yazıdan anlaşılmaktadır (ATASE, A. 1-4283,
K_626, D. 242/365, F.II, 11-1)
Ataman, Esaret Yılaın, s.281-282. Yarbay Çomara'nın türk esirleri hakkındaki bu
müşahcdc1cri bu tip törenlerae mutad olarak söy lenmesı gereken mültetld ifadeler
olarak değerlendirilmemesi gerekir. Rusya' daki esaretleri esnasında çeşitli milletlerden
esir veya Kızılhaç görevlileriyle temasları olan Türk esirler muhataplan üzerinde hep
olumlu İntibalar bırakınışlardır 1916 yazmdan ıtibaren Türk esirleri ile temas eden
Danimarka ve isveç Kızılhaçlan mensupları, bilhassa Rusya'ya giren ilk gunıpta yer
alan Danimarka'lı Madame la Baranne E. von Gagem ve İsveç'li Mademoiselle
(Brastönn)'e göre. "Dünyada Türk subay ve erleri kadar güzel ahlaka sahip. insani
ilgılemnediğı,

istirhaın
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Yarbay Çomora'nın bu konuşmayı müteakip bütün Türk esirlerinin ellerini
teker rteker sıkıp samimi bir şekilde aynlınasından sonra, Türk kafilesi iki
kilometrelik bir yürüyüşle barınacakları barakalara gelip yavaş yavaş yerleşmeye
başlaınışlardı. Türk esir grubunun yerleştiği binalar tek katlı pavyonumsu döküntü
barakalardı. Türk esir grubu kıdemlisi Yüzbaşı Ali Galip Bey'in Asinara
Adası'ndaki iskan şartları ve diğer ihtiyaçları hakkında 27 Ekim 1921 tarihinde
tanzim edip İsta.ı1bul'a gönderdigl rapor mektupta bu barakaların "camları mefkııd,
mutbağ ve sair mevkilerin muhtac-ı tamir, efrad ve zabitanın elbise, çamaşır ve
ayakkabı gibi havayıc-ı zaruriyeleri noksandır" dcnilerek, durumun Ada
kıımandanı Binbaşı Monica'ya iletilmesine karşılık düzeltilmesi için hiçbir gayret
sarfedilmedigl ifade edilmektedir Ali Galip Bey'in raporunda yer alan bir başka
husus daha vardı ki, o da adanın o zamana kadar olan statüsüyle ilgili olup, şu
şekilde dile getirilmişti: "Sardunya adasının şimal-ı garbisinde ldlin Asinara
adacığı İtalya Hükümeti tarafından kendi tebasından tecziye kılınacaklara menfa ve
Harb-i Umumide Avusturya üserasına gamizon ittihaz edilmiş olan susuz, gayr-i
meskfın bir mahalden ibarettir. Avusturya üserasından bUT'd.da yetmişbin neferin
ada dahilinde itiM! ilk nazarda cüınlemizı tedhiş etmekte olduğunu arz eylerim.,,38

38

meziyetlere malik, terbiyeli, nazik, halim-selim aym zamanda haysiyetlerirll muhafazaya
mukdim hiçbir ferde tesadüf edilemezdi." (P.kdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya,
Ankara, 1990, s.443). Yine Danimarka Kızılhaçı'nın Türk esirleri haberleşme masasını
yöneten Matmazel Kristin Sutıııan, Türk esirlerini ancak yazdıkları mektiplar dolayısıyla
tanıdığı halde onları çok sevmışti. Sutman esir mektuplarını ok:uya okuya birçok
övülecek hasletlerini keşfettiği ve sahipsiz bulduğu bu ınsanlara içten bir sevgi ve
merhamet duygusuyla bağlanıruştı. Bu yüzden görevini resmi ve maddi di.irtülerle değil,
nılıi ve vicdeni bağlılıkla yerine getiriyordu. (Osmanlı Hilal-i Ahmer Ceıniyeti Rusya
Osera Murahhası Yusuf Akçura Bey'ın Raponı, Dersaadet 1335, s.81). A)~u şekilde
isveç Kızılhaçı 'na sumılan birr raporda hemen her yerde en kötü şartlara tabi olan Türk
esirlerinin buna rağmen hüsn-i karakterleri ile çevrelerirıde temayüz ettikleri ve bu
özellikleri yüzünden takdir rtopladıkları ifade edilmişti. (ATASE, A.1-2, K 386,
D 1534/422, F.13).
ATASE, AI-4283, K.1044, D.1541365-A, F.33; BOA, BEO 352564 Halil Ataman
hatıratında, Asınara'da Avusturya'lı savaş esirlerinin itlal! hakkında Alman asılh bir
dokiordan dinlediklerini şöyle kaydetmekiedir: "Avusturya ve İtalya cephesinde harp
devanı ediyordu. Avusturya ordusu, günlerce aç kalmıştı. Böyle bir vaziyette cephe
bozulmuştu. İşte İtalyanlar bu aç insanLarı harp esiri diye toplamış ve bu şayan-ı
ınerhanıet insan yığınlanın Triyestre ve Fiyome !imanlarından vapurlara balık istifi
bindirmişler. Vapurlar hareket ettik:ten sonra yolda İtalyan karabinaları bu insanlara, o
inleyen ve açlık.ian köpilk kusan bu insanlara, sen hastasın, niçin inliyorsun, gibi laflar
ederek ve 'Sen öıüyorsun.. Belki sari hastalığın var. Du bist imvalit' diyerek başka bir
karabınayı yardıma çağınp, o açlıktan inleyen ve agzından köpük gelen sağlıklı insanları
ayaklarından ve kollarından tutarak birer birer denize atıyorlamuş. İşte bu minval iiZre
vapurlardaki balık istiti sıkışık1ığı seyrekleştirilerek, ölüm adasına getiriyorlarımş. Ben
doktor olarak buraya gelenlere ve hasta olanlara baknıakla vazifeliydim ve yine kötü
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Türk grubunda esir olarak bulunan Mülazim Mahir Efendi'de Sadaret
Mektubi Kalemi memurlarından olan eniştesi Nail Bey'e yazdığı mektupta "iaşe ve
iskanlannda son derece düçar-ı mezahim ve meşgulatta olduklarım ve bu halin bir
müddet daha devamının hayatlarım mehv üifna edeceğini" bildiriyordu 39
Pire'den hareketlerinden sonra artık esirliklerinin sona erdiğine inanan
Türk askerleri, geçici bir süre İtalyan Hükümeti'nin misafiri olarak kalacakları
dönemde, gerek Sibirya'daki esaret günlerinden, gerekse Heymeymoro'da
kaldıkları günlerden daha iyi şartlarda yaşayacaklarını umuyorlardı. Ancak
Asinara'daki şartların hiç de beklentilerine uygun olmadığım gören bu insanlar
kaderlerine ve belki de kaderlerine olduğu kadar kendilerine bu şartları reva
görenlere isyan ediyorlardı. Nitekim Yüzbaşı Ali Galip Bey'in rapanında bu husus
şöyle yer alıyordu: "Gönül ıiz reva mıdır ki, yedi seneden beri Rusya Sibirya'sının
kar ve buzlarla muhat mevkilerine enva-ı türlü işkence cefa sefalet içerisinde
yuvarlanan ve bilahare ikinci bir felakete maruz kalan biz biçaregiin, çektiğimiz
ızdırab-ı alaimin teshini kabulumüze muvafakat eden İtalya Hükümeti tahsis
edeceği münasip bir mevki ve hakkımızda ibraz edeceği muame1at-1 insaniye ile
bertaraf olacağı ümid-i ka"isinde iken ınaateessüf tersini müşahede etmek ve buııda
müteessir olmamak gayr-ı kabildir.,,4ü
Ali Galip Bey ve diğer Türk esirleri isyanlarında haklıydılar. Çünkü Yunan
hükümetinin sebep olduğu uluslararası skandal yine uluslararası güçlerin
katkılarıyla çözülürken, İtalyan Hükümeti'ne parası ödenmek şartıyla sadece
pansiyonerlik yapma rolü verilmişti. 571 Türk'ün belki kendi milletlerinin
misafırperverlik anlayışınetw hareketle İtalyanlardan insani beklentiler içerisinde
olmaları çok doğaldı. Ancak Osmanlı sefaret başkatibinin "necip millet" saydığı
İtalyanlar beklentilere uygun da"Tamnamış, Türk askerlerini bir karantina merkezi
olarak kullanılan l\sinara Adası'na tecrit etmişti. O Asinara Adası ki, İtalyan
sularında bulaşıcı hastalık tesbit edilen gemilerin çekildiği, İtalya'mn herhangi bir
mahkemesinde hıdemat-ı şakka cezasına malıkum olan hükümlülerin kapatıldığı,
topraklarında binlerce insanın itln edildiği uğursuz bir yerdi. İtalyan Sağlık
Bakanlığı'mn adada üretilen herhangi bir gıda maddesinin ada dışarısına çıkarılıp
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40

niyet ve kötü maksatla bu insanları üç gün daha aç koydular ve ekmek vermediler. Bu üç
günden sonra başlanıışu felaket Bu üç günden sonra da bol ekmek veriyorlar bu
insanlara. Günlerden beri aç olan zavallı insanlar, ölçüsüz yiyorlar, kendilerine yapılan
öğüt ve tavsiyeleri dinlemeyen bu İnsanların büyük bir çoğunluğu eknıeğin incelen
bağırsaklarım delmesi sonunda öllliıı tırpanmm kurbanı oluyorlar. Duruma insan yüreği
tahanıınüI edemez. Şimdi de bu el kadar küçük ada, insan cesedi ile dolmuştu. Bu defa
ortalığın ölülerden tenıizlenruesi başladı. Sağ kalanlar şimdi de ölü yığınları şu yüksek
yere taşıyor, oradan da denizin derinlikkTI.ııe atıyorlardı. Denize atılan binlerce insan
cesedi, bu güzel denizleriıı, köpek balıklarının uğrağı, durağı halini almasına sebep oldu.
(Ataman, Esaret Yılları, 5.287-288)
BOA, BEO 352410.
ATASE, A. 1-4283. K. J 044, D. i 54/365-A, F.33-l
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halka ulaştırılınasını bile men ettiği bir yere 571 Türk'ün misafır (!) edilmesi
anlaşılacak bir şey değildi41
Daha önce Türk esirlerini Pire cehenneminden kurtaran, daha doğrusu
hıırtardlğ1Uı sanan Kızılhaç murahhası Şihmmer, 571 Türk'ün Asinara'daki
dramını görünce girişimlerine ivme kazandırarak Londra, Atina, Roma, İstanbul ve
Ankara arasında adeta meJrik dokumaya başlamıştı. Bu girişimler Haziran 1922
başlarında semeresini vererek tarafların, Türk askerlerinin istanbura ihracına
muvafakat etmeleri sağlanmıştı. Bu gelişmelerden soma Türk esirlerini İstanbul'a
taşıyacak olan Ümit vapum 19 Haziran 1922'de Asinara iskelesine yanaşmış, o
geceyi uyumadan geçiren Türk esirleri vapura doluşmuşlardı. Kızılayeı Hamit
Bey'in refakatında 25 Haziran ın2'de İtilaf Devletleri'nin işgali altındaki
42
İstanbu!'a çıkarılan Türk esirleri buradan memleketierine sevkedilmişlerdi,43
Esirlerin vatan toprağına yüz sürdüğü bu tarihten, esarete düştükleri tarihe
dönüp bir bakıldığında ortaya ürkütücü bir yedi sene çıkıyurdu ki, bu insanlar için
sözkonusu yedi scnede hep ölüm fırtınalan esmiş, ölüm tırpanları çalışmıştı. Ve
onlar gerçekten de ölüm fırtınaları artığı idiler.

41

"Bakın,

görün şu dost gihur İtalya'yı! Bu imansız ve Allahsız adanın kirletilmiş
Hudiiyi-nabit yetişen otları yiyen inelderin sütünden elde edilen her nevi
gıda maddesinin, İtalyan halkının sağlığına zararlı olabilir rnütalaasıyla halk taratindan
yemnesine müsaade etmeyen İtiılya, o san hastalıktan ölenlerin yattık.lan yataklarda,
bizlerin yatmımasılli ve onların tük'ıirdüğü, işediğı ve o topraklara gömüldüğü bu yerin,
hcr suretle kirletilen bu yer olduğunu bildiği ve kabullendiği bulaşIk, kirli ve mahzurlu
bir yere misafir sıfatı ile bu belalı yerde para karşılığı. misa!irperverli.k sa1ıtekiir!ığl ne
hazin ve ne alçakça bir düşünce ve düşmanlık saklı bir gavıırluk? Bu dalaveredeki
göIii1en yiİZ, dostluk mostluk ve insani muamele; ama görunmeyen )'1lZii, dııymadan
arkadan hançcrlemek. .." (Ataman, Esaret Yılları, 5.291).
Ataman, Esaret Yılları, 3.289-294.
Trabzon'da yaYlIllarum Istikbal gazetesi, kafileden 180 esiıin Trabzon'a getirilişini şu
şekilde haber yapnuştı: "DÜn sabah limanınııza muvasalat eden Grnid vapurumuzIa
sekiz seneden nberi Ilzak diyarıarda vatan hasretiyle çile doldurmuş 180 kardeşimiz
anavatana ayak basmışlardır. (Bunlar Trabzon ve Erzurum havalisındendirler.)
Esirlerimiz iskelede bir kıta-ı askeriye tarafından ıstikbal edilmiş bir bando, ıruzıka
ınerasime iştirak etmiştir. Esirler evvela İnönü Meydanl'l1a getirilerek, orada emv
dairesinde listleri tenıizlettirilmiş, badc kınnızı kışlaya sevk olunarak cihet-i askeriyece
esbab-ı istirahatları temin edilmıştir. Ümid in hareketi Samsun'a telgrat1a bildirılıniş ise
de ma'ateessüf halk haberdar olmadığı için istikbal merasimiTIde <ihali hazır
bulunamamıştır. Bu bir noksandır. Herhalde mernlekd haberdar olsaydı yine bizim için
sekiz seııe evvel ceplıelere koşarak, orada esir düşen ve yıllarca vatandan uzak, var yüzü
görmeyen, yar nevaziş ve şefkaıi du;onayan bu biçare vatan çomklanna memleketin
beledıyeSİ hususu cemiyetleri, eşraf!, i'z3.z ve ikrüm borçlarını edada kusur etmezlerdi
(İstikbal. 31 Haziran 1338!l922, No:63 ı).
toprağında,

42
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