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GİRİŞ

Anadolu dünyanın kalbidir ve bu kalbe son sahip olan millet de Türklerdir. Balkanlarda 
ve diğer bölgelerde oynanan oyunların arkasında yatan gizli ama gerçek amaç da 

aslında Anadolu’dur. 

Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyıldan itibaren ilerleyişinin durması ve XIX. yüzyıldan itibaren 
toprak kayıplarının başlaması ile Anadolu’dan Balkanlara doğru yaşanan göç tersine dön-
müştür. Toprak kayıpları sonrasında Müslümanlar yerlerinden zorla çıkartılarak Anadolu’ya 
göç ettirilmiştir. Özellikle Osmanlı-Rus Savaşları sırasında ve sonrasında yaşanan Balkan 
Savaşları’nda göç kafileleri giderek artmıştır. Yapılan zulüm ve katliamlar neticesinde Mü-
badele düşüncesi giderek önem kazanmış ve Osmanlı Devleti ile Balkan Devletleri arasında 
siyasal antlaşmalar imzalanmıştır.

 İlk siyasal antlaşma da Türkiye ile Bulgaristan arasında imzalanmıştır. Azınlık değişimi, 
ilk kez 29 Eylül 1913 tarihinde Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında imzalanan barış 
antlaşmasında söz konusu edilmiştir. Bu antlaşma modern tarihte, nüfus değişimini sağ-
layan devletlerarası ilk antlaşmadır. Antlaşmanın beşinci maddesi, her iki taraftaki Bulgar 
ve Müslüman ahalinin ve ortak sınır boyunca on beş kilometrelik bir alan içindeki mülkleri-
nin gönüllü olarak değişimini içermektedir. Antlaşmanın uygulanması için altı Türk ve dokuz 
Bulgar’dan oluşan karma bir komisyon oluşturulmuştur. Bu komisyon çalışmalarını Osmanlı 
Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na girişine kadar devam ettirmiştir1.

Aynı tarihlerde Türk-Bulgar Mübadelesi gibi, Türk-Yunan Mübadelesi için de görüşmeler 
yapılmaya başlanmıştır. Bu görüşmeler 14 Kasım 1913 tarihinde imzalanan Atina Antlaşma-
sı’nın dördüncü maddesi gereğince yapılmıştır. Bu madde,  Müslümanların üç yıl içerisinde 
gönüllü olmaları şartıyla Osmanlı tabiiyetini seçmelerine imkân tanımıştır. Görüşmeler neti-
cesinde 1 Temmuz 1914 tarihinde imzalanan antlaşmaya göre Batı Trakya ve İzmir vilayetin-
de bulunan ( Aydın, Manisa, Denizli ve Muğla illeri) Rum köylerindeki nüfus ile Makedonya ve 
Epir’deki İslam köylerinin Müslüman nüfusunun değişimi kararı alınmıştır2. Her iki antlaşma 
da I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte uygulanamamıştır.

I. Dünya Savaşı’nın sona erdiği günlerden itibaren Balkan coğrafyasında yaşanan dramın 
benzeri Anadolu’da da sergilenmiş ve büyük bir yıkım meydana gelmiştir. Oysa Osmanlı, 
Balkanlarda beş asır varlık göstermesine rağmen hem bu süreçte hem de geri çekilme sü-
recinde herhangi bir yıkıma mahal vermemiştir. Yunanlılar ise, işgal bölgelerinde dört yıl kal-
mıştır. Türklerin aksine geri çekilirken, kurdukları yangın taburları ile geride büyük bir yıkım 
bırakmışlardır.

1     Selahattin ÖNDER, “Balkan Devletleriyle Türkiye Arasındaki Nüfus Mübadeleleri (1912–1930)”, (Ankara Ünv. Türk İnkılâp Tarihi Ensti-
tüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi), Eskişehir 1990, s. 27–29.
2     Tevfik BIYIKLIOĞLU, Trakya’da Milli Mücadele,I., Ankara 1987, s. 92-93. 
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Hiç kuşkusuz yaşanan bu olaylar bir anda meydana gelmemiştir. Bu sebeple tarihsel 
süreçte mübadelenin zorunluluk haline gelmesine neden olan siyasi gelişmelere değinmenin 
faydalı olacağı kanaatindeyim.

MÜBADELEYİ HAZIRLAYAN SİYASİ GELİŞMELER

Avrupalılar, önce Selçukluların daha sonra ise Osmanlı Devleti’nin giderek güçlenmesi 
karşısında büyük bir korkuya kapılmışlardır. Bu süreçte, ellerine geçirdikleri her fırsatı de-
ğerlendirmeye ve Osmanlıyı parçalamaya çalışmışlardır. Geliştirdikleri politikaların temelinde 
“Parçala, yok et.” stratejisinin3 olduğu; uygulamada ise Osmanlı Devleti içindeki azınlıkların 
rol aldıkları görülmüştür. Bu politikaların genel adı “Şark Meselesi” olup ilk kez 1815’te Viya-
na Kongresi’nde Rus Çarı I. Aleksander tarafından kullanılmıştır. Bu deyim, zamanla Osmanlı 
Devleti ve Türkler üzerinde oynanan (oynanacak olan) oyunlar için önemli bir kaynak ve genel 
bir dış politika haline gelmiştir. 

Üç evreden oluşan Şark Meselesi’nin ilk evresi; 1071, 1683 yılları arasını kapsamaktadır. 
Bu süreçte temel amaç, Türklerin batıya doğru ilerleyişinin durdurulmasıdır.

İkinci evresi; 1683, 1923 yılları arasını kapsamaktadır. Bu süreçte temel amaç, Türkleri 
önce Avrupa’dan, daha sonra da Balkanlar ve Anadolu’dan uzaklaştırarak Orta Asya’ya sür-
mektir. 

Üçüncü ve son evresi ise; 1923 yılında başlamıştır ve hâlâ geçerliliğini korumaktadır. Bu 
son süreçte temel hedef, Türkleri daima yabancılara muhtaç durumda bulundurmak, komşu 
devletlerle sürekli anlaşmazlık içinde tutmak, Türkiye’deki ırk, din, mezhep, siyasi görüş ve 
ideolojik farklılıkları olan toplulukları birbirine karşı kışkırtmaktır4. 

Şark Meselesi ekseninde, Osmanlı Devleti ve Türklere karşı Balkanlarda yürütülen politi-
kalarda en büyük materyal gayrimüslimlerdir. Bu politikanın başarılı olabilmesi için ön koşul; 
yaşanılan coğrafyalardaki farklı din ve etnik kimliğe sahip olan grupların ayrıştırılmasıdır. 
Bu çerçevede, azınlık okullarının açılmasına ve misyonerlik faaliyetlerine ağırlık verilmiştir. 
Zaman içerisinde bazen öğretmen sıfatıyla bazen ise temsilci sıfatıyla gönderilen Binbaşı 
Soane, Evelyn Leachman gibi ajanlar; Pliny Fiks ve Levy Parsons gibi belli başlı misyonerler 
ile sosyal ve siyasi ayrıştırma çalışmaları meyvelerini vermeye başlamıştır. 

Misyoner faaliyetlerinin temel ekseni ise şu stratejilere dayanmaktadır:

 a) Öncelikle özgürleştirme teorisi adı altında farklı etnik temellere dayanan gruplarla 
veya sınıflarla diyalog kurabilmek için onların sorunlarına eğilmek,

 b) Otoriteye karşı mücadele eden birden fazla rakip grup arasındaki sorunları ortadan 
kaldırmak ve onları tek bir çatı altında toplayarak teşkilatlandırmak,

 c) Yönetim ile halk arasındaki uçurumu belirginleştirmek için alternatif kavramlar geliş-
tirmek,

 d) Kendi kurtuluşlarının mevcut hâkim gücü yıkmakla mümkün olacağını vurgulayarak, 
onlara bu konuda cesaret vermek gibi belli başlı süreçlerden geçmek suretiyle ger-
çekleştiriliyordu5.

3    Levon Panos DABAĞYAN, Kemalizm Işığında Azınlık Gözüyle Atatürk, İstanbul 2005, s. 22.
4    Adnan KALKAN, Avrupa Birliği mi, Türk Birliği mi, İstanbul 2007, s. 315.
5    B. Kürkçüoğlu, Türk Dünyasında Misyoner Faaliyetleri, (Dünü, Bugünü ve Yarını), İstanbul 2005, s. 112
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Yapılan çalışmalarla, yüzlerce yıl Osmanlı Devleti’nin sınırları içerisinde huzur içinde, ra-
hat yaşayan azınlıklar; Osmanlı Devleti’ne karşı büyük bir mücadeleye girişmişlerdir. Onları 
bu konuda yönlendirenler de Avrupalılar olmuştur. Nitekim 1820 yılında Anadolu’ya gelen 
Amerikan Protestan misyonerleri Pliny Fiks ve Levy Parsons’un İzmir’e geldiklerinde: “Bu gü-
nah imparatorluğunu tamamen yıkmak ahdimiz olsun.” sözleri, daha XIX. yüzyılın başlarında 
düşmanlık tohumlarının atılmaya başlandığının en büyük kanıtıdır6. 

Osmanlı Devleti üzerinde uygulanan düşmanca politikalar ekonomik hayatta meyvelerini 
kısa sürede vermiş ve durum giderek Türkler’in aleyhinde değişmiştir. 28 Temmuz 1860 
yılında İzmir’deki İngiliz Konsolosu Charles Blunt’un: “Vilayetin genel durumu günden güne 
iyiye gitmektedir; ancak bu iyileşme genellikle Hırıstiyanların yararına oluyor. Hırıstiyanlar, 
Türklerin varını yoğunu satın alıyorlar. Elden çıkarılan Türk topraklarının alıcıları her zaman 
ya Ermenilerdir ya da Rumlardır.” şeklindeki raporu durumun vehametini göstermektedir7. 

XIX. yüzyıldaki Osmanlı Devleti’nde hangi bölgeler stratejik açıdan önemli ise orada mis-
yonerlik faaliyetleri başlamış ve azınlık unsurlarla koordineli uygulanan ekonomik faaliyet-
lerin yanı sıra sosyal hayatta faaliyetlere başlanmıştır. Bu bağlamda hızla okullar açılmıştır. 
Yıkıcı ve bölücü faaliyetler içerisinde olan bu okulların mezunlarının Yunan ve Bulgar ihti-
lalcilerinin önde gelen isimleri oldukları görülmüştür. Öğrencilerini özel olarak seçmişler ve 
onlara ilimden çok ayrılıkçı tezler telkin ederek Osmanlıyı parçalama fikrini aşılamışlardır8. 

Bu okullar içerisinde en aktif olanı, 1840 yılında Ermeni Keşiş okulunun bir bölümünde 
faaliyetlerine başlayan ve daha sonra Bebek sırtlarında binasını tamamlayan Robert Kolejidir. 
Kolej, Bulgaristan’ın kurulmasında önemli rol oynarken, Beyrut’ta kurulan Amerikan Protes-
tan Koleji de Arap milliyetçilik hareketinin liderlerini yetiştirmiştir9.

Kolej, Bulgar milletini var eden, benliklerini ve milliyetçilik duygularını kamçılayan icraat-
larıyla önemli bir rol oynamıştır. Bu hizmetlerinden dolayı Bulgar hükümeti, sonraki yıllarda 
kolejde görev yapmış olan müdürleri Şeref Payesi ile ödüllendirmiştir. 

Bir diğer okul ise önce Mekteb-i Umumi adıyla açılıp 11 Mayıs 1868’de Mekteb-i Sultani 
olan 1 Eylül 1868’de öğretime açılan Galatasaray Lisesidir. Bu okul da Balkanlardaki ayrılıkçı 
hareketlerin liderlerini yetiştirmiş ve mezun etmiştir. 

Osmanlı Devleti’nin sınırları içerisindeki 32 yerleşim merkezinde, 1898 yılı itibariyle eği-
tim öğretim veren ortaöğretim kurumlarının miktarları ve öğrenci sayıları ise şu şekildedir: 

 
Devlet Okulları Gayrimüslim ve Ecnebi Okulları

Okul Öğrenci Okul Öğrenci
İdadi 60 7671

İlk-Orta 765 83.501
Rüşdiye 425 27.130
Toplam 465 34.801 Toplam 765 83.501

Bu tabloya göre, eğitim-öğretim veren kurumların %29’u devlet kontrolünde, %71’i ise 
gayrimüslim ve ecnebilerin kontrolündedir. Söz konusu tarihlerde Konya’daki duruma baka-

6     Bilâl N. ŞİMŞİR, “Amerika’da Ermeni Propagandası ve Büyükelçi Ahmet Rüstem Bey”, Ermeni Araştırmaları, ASAM Ermeni Araştırmaları 
Enstitüsü, Sayı 2, (Haziran-Temmuz-Ağustos 2001), s. 30.
7     ŞİMŞİR, a.g.m., s. 110.
8     Kürkçüoğlu, a.g.e., s. 127
9     Kürkçüoğlu, a.g.e., s. 125
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cak olursak, 30 devlet okulunda 1890 öğrencinin kayıtlı olduğu, buna karşılık 43 gayrimüslim 
okulunun bulunduğu ve bu kurumlarda 5558 öğrencinin kayıtlı olduğu görülmektedir10. 

Cumhuriyet döneminde 3 Mart 1924’te yürürlüğe giren Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile bu 
okulların dinî kurumlarla olan ilişkisi kesildi. Ayrıca Türkçe, coğrafya, tarih ve edebiyat gibi 
derslere Türk öğretmenlerin girmesi, okul idarecisinin Türk olması istendi. Aynı yıl yayımlanan 
genelge ile aşağıdaki ek düzenlemeler sağlandı.

1- Dinî esasa dayalı eğitim ve din propagandası yapılamayacaktır.

2- Okul binalarında dinî sembol ve işaretler bulundurulmayacaktır.

3- Okul kitaplarındaki Hristiyanlıkla ilgili din büyüklerinin resimleri çıkarılacaktır.

4- Okul binalarındaki salipler(haçlar) indirilecektir. 

Söz konusu yıllarda ıslahatları sözde denetlemek için Anadolu’ya gelen Yüzbaşı Clayton 
ve XX. yüzyılın başlarında Rusya’nın Van Başkonsolosu Tuğgeneral Mayewski gibi strate-
ji uzmanlarının çalışmaları, Şark Meselesi’nin daha da etkili bir politika haline gelmesini 
sağlamıştır11. Bu sebeple Wilson Prensipleri dâhilinde, Doğu Anadolu’da gerçekleştirilmeye 
çalışılan Büyük Ermenistan hayalinin planlaması yapılırken, Yüzbaşı Clayton’un hazırladığı 
inceleme rapor ve tavsiyelerinin dikkate alındığı anlaşılmaktadır. Yüzbaşı Clayton’a göre:  

1. Ermeni nüfusu yetersizdir. Bölgeye Ermeni göçünün özendirilmesi gereklidir.

2. Bölgedeki Türk ve Müslüman nüfusun peyderpey Anadolu’nun diğer bölgelerine göç-
lerinin sağlanması gereklidir.

3. Böylece o günlerde bölgede bulunan Türk, Ermeni, Nasturi, Kürt, Çerkes ve öteki 
Müslümanlardan oluşan nüfus yapısı yerine, Ermeni, Nasturi ve Kürtlerden oluşan 
yeni bir nüfus yapısı oluşturulucaktır.

4. Bu yeni yapıda Kürtler, Ermeni ideallerine payanda yapılacaktır. 

5. Kürt unsurlara Hristiyanlaştırma baskıları yapılmalı ve sonra da Ermenilerle Kürtlerin 
kaynaşması sağlanmalıdır12. Bu esaslar günümüzde geçerliliğini korumaya devam 
etmektedir.

Şark Meselesi’nin başarıya en çok yaklaştığı zaman ise Mondros Mütarekesi’nin imza-
landığı 30 Ekim 1918 tarihidir. Bu tarihte, Osmanlı Devleti’nin sınırları büyük ölçüde Anado-
lu’dan ibaretti. Anlaşmayla Türklerin egemenlik haklarını elinden alan Avrupalı Devletler, II. 
evre çerçevesinde bir adım daha ileri gitmişler ve Anadolu’da bağımsız bir devlet çatısı altın-
da yaşamalarına son vermek istemişlerdir13. Başlayan işgallere en fazla sevinenler de, yüz-
lerce yıl Osmanlı Devleti’nin bünyesinde Anadolu’da yaşayan ve ekmeğini yiyen gayrimüslim 
unsurlar olmuştur. İşgal sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile sergilenen oyunlarda temel pi-
yon ve en büyük materyaller gayrimüslimlerden oluşmuştur. Önceleri Ermenileri ve Rumları 
kapsayan bu faaliyetler zaman içerisinde Kürtleri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir14. 

10     Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, II. Cilt, İletişim Yayınları, İstanbul 1985, s. 474.
11     Salim ÇÖHÇE, “Büyük Ermenistan’ı Kurma Projesi”, Ermeni Araştırmaları, ASAM Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Sayı 1, (Mart- Ni-
san-Mayıs 2001), s. 90.
12     ÇÖHÇE, a.g.m., s. 100-103.
13     Paul C. HELMREİCH, Sevr Entrikaları, Büyük Güçler, Maşalar ve Türkiye’nin Taksimi, İstanbul 1996, s. 18.
14     Yaşar ERTÜRK, Büyük Oyunun Eski Perdesi Doğu, Güneydoğu ve Musul Üçgeni (1918–1923), İstanbul 2007, s. 16.
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İŞGAL SÜRECİNDE KONYA’DA GENEL DURUM

Azınlıkların Anadolu’da başlattıkları bağımsızlık mücadelelerini Konya vilayeti genelin-
de de etkin bir şekilde sürdürdükleri görülmüştür; nitekim Antalya Mebusu Rasih Efendi, 
mecliste yaptığı bir konuşmasında görevli olarak dört arkadaşıyla gittiği Konya’daki genel 
durumu şöyle izah etmektedir: “Konya bir milyonu bulan nüfusuyla önemli bir Türklük ve 
İslamlık merkezidir. Oraya giden ayrılıkçılar, halkı zehirlemekte ve onlara birbirlerini katlet-
tirmeyi amaçlamaktadır. İstanbul’dan gönderilen bu şahıslar, bir taraftan ahaliyi zehirlerken 
diğer taraftan evlerin kapılarına kırmızı ve yeşil işaretler koymaktadırlar. Kırmızı işaretli ev-
lerde olanlar kesilecek, yeşil işaretli olanların ise eşyaları yağmalanacaktır.”15 Azınlıklar bu 
faaliyetlerini, kurdukları çete ve teşkilatlarla gerçekleştirmişlerdir.

Konya’daki Rum azınlığın, gerek I. Dünya Savaşı esnasında oluşturdukları çetelerle gerek 
savaş sonrası kurdukları Rum Meclisi ile bölgede Yunan emellerine hizmet ettikleri anlaşıl-
maktadır16: 

Konya’da bulunan Rum ve Ermeniler, I. Dünya Savaşı’ndan Milli Mücadele’nin başladığı 
günlere kadar yıkıcı faaliyetler içerisinde bulunmuşlar ve ortak hareket etmişlerdir. Bu faa-
liyetlerinin cephe gerisinde verebileceği zararlar düşünülerek başka bir yere nakledilmeleri 
kararı alınmış ve uygulanmıştır17. Bu durum 1914, 1922 yılları arasında gayrimüslim nüfusun 
giderek azalmasına sebep olmuştur. Nitekim Fransız İstatistik Ofisi’nin 1914 yılında hazır-
ladığı bir nüfus cetveline göre Konya genelinde 38.121 gayrimüslim yaşamaktadır18. 1915 
yılında hazırlanan Osmanlı Nüfus İstatistiklerine bakıldığında vilayette 38.044 gayrimüslimin 
yaşadığı görülmektedir19; fakat 1916 yılına gelindiğinde geriye 19.211 gayrimüslimin kaldığı 
anlaşılmaktadır20. 

I. Dünya Savaşı öncesi, Konya genelindeki nüfusun % 4’ünü temsil eden gayrimüslimle-
rin, genel nüfusa oranları 1914’ten 1923 yılına kadar geçen zaman zarfında  % 2’ye kadar 
düşmüştür. Lozan Barış Antlaşması sonrasında başlayan mübadeleyle 1924 yılı içerisinde 
nüfusları yok denecek kadar azalmıştır. 1924 yılı itibariyle kalan 2154 gayrimüslimin; 116’sı 
Katolik, 1074’ü Rum Kazak, 964’ü ise Ermenilerden oluşmaktadır21. 

Avrupalı emperyalist devletler, yüz yıl öncesinde uygulamaya koydukları politikalarıyla 
adım adım başarıya koşmuşlar ve Sevr Antlaşması ile de ödüllerini almaya hazırlanmışlardır.

Her şeye rağmen emperyalistlerin bu çabaları sonuçsuz kalmış ve Türk milleti son bir 
gayretle yaşananlara dur demeyi başarmıştır. Bu başarısını da Lozan Barış Antlaşması ile 
tescillemiştir. 

15     TBMM G.C.Z.C., Cilt 1, 24 Nisan 1336(1920)-21 Şubat 1336 (1921), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2. Baskı, Sanem Matbaası, 
Ankara 1985, s. 65.
16     Bayram KÜRKÇÜOĞLU, Milli Mücadele’den Günümüze Silahsız Terör, Propaganda, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2. baskı, İstanbul 2006, 
s. 62.
17     Kürkçüoğlu, a.g.e., s. 59-60
18     BOA. DH. İUM. (22–3).(53). 
19     Komisyon, Memalik-i Osmaniye’nin 1330 Senesi Nüfus İstatistiği, İstanbul 1336, s. 24.
20     BOA. DH. SN.THR. 79.37.
21     BOA. DH. İUM. (22–3).(53); Komisyon, a.g.e., s.24; BOA. DH. SN.THR. 79.37; BCA. 272.65.6.3.5.
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LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI VE MÜBADELE

Milli Mücadele’den başarı ile çıkan Türk milleti, başarısını 24 Temmuz 1923’te Lozan 
Barış Antlaşması’nı imzalayarak tescillemiştir. 23 Ağustos 1923’te TBMM’de onaylanan 
antlaşma, yeterli onay sayısına ulaşılmasıyla 6 Haziran 1924’te resmen yürürlüğe girmiştir. 
Lozan’da belirlenen mübadele antlaşması, Türkiye ile Yunanistan arasında 30 Ocak 1923’te 
imzalanmıştır. Her ne kadar “Türk ve Rum Nüfusun Mübadelesine Dair Mukavelename” adı 
verilmişse de aslında Müslüman ve Rum ahalinin 1 Mayıs 1923 tarihinden itibaren mübade-
lelerine resmen başlandığı görülmüştür22. 

Türkiye Cumhuriyeti, bu antlaşma ile bir taraftan ırktaş ve dindaşlarına yardım eli uzat-
mış, diğer taraftan da uzun zamandır ulusal güvenlik açısından büyük bir tehdit olan gay-
rimüslim nüfustan kurtulmuştur. Geçmişte dış destekli siyasi oyunlar ve stratejilerle zararlı 
faaliyetlerde aktif rol alan gayrimüslimlerin zorunlu göçe tâbi tutulmaları Türkiye’nin geleceği 
açısından son derece faydalı olmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk Nutuk’ta, Lozan Antlaşması’nın önemini şu sözlerle vurgula-
maktadır: “Muhterem Efendiler, Lozan Barış Antlaşması’nın ihtiva ettiği esasları, diğer barış 
teklifleriyle daha fazla mukayeseye mahal olmadığı fikrindeyim. Bu antlaşma, Türk milleti 
aleyhine yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması’yla tamamlandığı sanılmış büyük 
bir suikastin sonuçsuz kaldığını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir 
siyasi zafer eseridir.” 

İsmet İnönü, Lozan Barış Antlaşması’nın önemine binaen: “Türkiye, İkinci Dünya Sava-
şı’na kadar kendi alın teri ile kendisini imar etmiş ve milli kurumlarını oluşturmuştur. Batılı 
Devletler bu sebeple her ne kadar Lozan’a karşı durmaya çalışmışlarsa da yenilgi belgesini 
sonunda imzalamak zorunda kalmışlardır. Bu belge hafızalarında kara bir hatıra olarak her 
zaman kalacaktır.” demiştir.

İsmet Bey, Mübadele ile alakalı olarak mecliste yaptığı konuşmasında ise şunları söyle-
mektedir: “Mübadelenin gerçekleşmesi son derece önemlidir. Avrupalı devletlerin özellikle 
siyaseten en çok kullandıkları kesim hiç kuşkusuz Rumlar ve Ermenilerdir. Özellikle I. Dün-
ya Savaşı öncesi siyasi etkilerinin yanı sıra ekonomik olarak da kullanılan bir kısım gayri-
müslimler, kapitülasyonlar çerçevesinde bir takım haklar kazanmışlar ve zenginleşmişlerdir. 
Harpten evvel kısmî olarak uygulanan kapitülasyonlar harpten sonra tüm ekalliyetleri kap-
sayacak şekilde genişletilmiş ve ekalliyetler adeta devlet içinde devlet haline gelmişlerdir”23. 

İSKÂN MINTIKALARI VE YAPILAN HAZIRLIKLAR

Göçler için yapılan planlamalar çerçevesinde ilk olarak, Mübadele, İmar ve İskân Kanunu 
tasarısı 23 Ekim 1923 tarihinde meclise sunulmuş ve 8 Kasım 1923 tarihinde de meclis 
tarafından kabul edilmiştir. Yirmi maddeden oluşan kanunda; Türkiye’ye gelecek olan muha-
cirlerin beslenme, barınma ve yerleşme gibi ihtiyaçları, İmar ve İskân Vekâleti, çalışanların 
görevleri, sorumlulukları, iskân faaliyetleri, mali konular, memur alımları, taşınmaz malları 
tespit çalışmaları ve bunların muhacirlere ne şekilde dağıtılacağına dair esaslar yer almıştır24. 

22     İsmail SOYSAL, Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları (1920–1945), I. , Ankara 2000, s. 185.
23     TBMM G.C.Z.C., Cilt 1, 24 Nisan 1336(1920)-21 Şubat 1336 (1921), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2. Baskı, Sanem Matbaası, 
Ankara 1985, s. 39.
24     Düstur, 3. Tertip, V., Ankara 1948, s. 165-168; TBMM. Zabıt Ceridesi, Devre II, III., Ankara 1975, s. 290-312.
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Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti’nin ilk işi, iskân mıntıkalarının tespiti olmuştur. Zaman 
içerisinde gelmesi muhtemel olan muhacir sayılarına göre iskân mıntıkaları tespit edilmiştir. 
Belirlenen iskân mıntıkaları şunlardır:

1. Samsun Mıntıkası: Samsun, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Karahisar-ı 
Şarki, Tokat, Amasya, Çorum.

2. Trakya Mıntıkası: Tekirdağ, Beyköy, Kırklareli, Edirne.

3. Karesi Mıntıkası: Balıkesir

4. İzmir Mıntıkası: İzmir, Saruhan, Afyonkarahisar, Denizli, Aydın, Menteşe.

5. Bursa Mıntıkası: Hüdavendigar, Çanakkale.

6. İstanbul Mıntıkası: İstanbul, Zonguldak, Çatalca, Üsküdar, Beyoğlu.

7. İzmit Mıntıkası: Kocaeli, Bolu, Ertuğrul, Eskişehir, Kütahya.

8. Antalya Mıntıkası: Teke, Burdur, Hamidabad.

9. Konya Mıntıkası: Konya, Kayseri, Aksaray, Niğde.

10. Adana Mıntıkası: Adana, İçel, Mersin, Kozan, Cebel-i Bereket, Maraş, Gaziantep.

Bunlara ek olarak şu mıntıkalar da oluşturulmuştur25:  

•	 Kastamonu Mıntıkası: Kastamonu, Kırşehir, Bozok,  Ankara, Sinop.

•	 Erzurum Mıntıkası: Erzurum, Erzincan, Hakkâri, Van, Bayezid, Kars, Ardahan, Artvin.

•	 Sivas Mıntıkası: Sivas, Malatya, Elaziz, Dersim.

•	 Diyarbakır Mıntıkası: Diyarbakır, Bitlis, Muş, Genç, Siirt, Mardin, Ergani, Siverek, Urfa. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında başlayan ve uzunca bir süre devam eden yoğun göçlerle ge-
lenlerin bir an evvel iskânlarının gerçekleştirilmesi hükümetin en büyük sorunu olmuştur. 
Hükümet, öncelikli olarak bu muhacirlerin ihtiyaçlarını karşılamaya, yayımlanan genelgeler-
le; göçün başlangıcından, daimi iskânlarının yapılmasına kadar geçen süre zarfında muha-
cirlere bir takım iaşe yardımları yapmaya çalışmıştır.

Bu süreçte muhacirlere; toplanma merkezlerinden itibaren daimi iskânları yapılıncaya 
kadar ekmek ve katık verilmiştir. İskân edildikten sonra ise, iki ay süre ile ekmek veya un 
dağıtılmasına, olmaması durumunda bedellerinin ödenmesine devam edilmiştir26. 

İâşe yardımlarının, başlangıçta iki ay süre ile verilmesi planlanmışsa da daha sonra bu 
süre uzatılarak muhacirlerin iskân edildikleri yerlerde ilk ürünlerini alacakları zamana kadar 
sürmesine karar verilmiştir.

Bu yardımların devlete maliyeti oldukça fazla olmuştur. Sadece dağıtılan ekmeğin bile 
maliyeti önemli bir meblağ tutmuştur. Örneğin Konya’ya iskân edilmek üzere gelen ve yerleş-
tirilmelerini bekleyen 2783 muhacire iki ay süren iaşe dağıtımları çerçevesinde ekmek bedeli 
olarak yaklaşık 22.000 lira harcandığı tespit edilmiştir27.
25     BCA. 272.12.58.158.14; 272.12.40.43.16.
26    Cahide Zengin AGHABATAY, Mübadele’nin Mazlum Misafirleri Mübadele ve Kamuoyu 1923–1930, Bengi Yayınları, İstanbul 2007, s. 
111–112.
27    BCA. 33 numaralı defter.
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Muhacirlere yönelik iktisadi faaliyetlerden birisi de dağıtılan emvallerdir. Yunanistan ile 
Türkiye arasında Atina’da imzalanan taslağa göre emvaller üç ana başlık altında toplanmıştır:

1- Şehir dâhilindeki emvaller: meskenler, mağazalar, binalar ve arsalar.

2- Şehir haricindeki emvaller: tarlalar, çayırlar, bağlar, meyvelikler, incirlikler, fındıklıklar, 
zeytinlikler ve bostanlar.

3- Ormanlar, imalathaneler, fabrikalar, madenler ve benzeri şeyler28.

Muhacirlere verilmesi planlanan emvallerin miktarları ise şöyledir29: 

Cinsi Asgari (Dönüm) Azami(Dönüm)

Tarla 50 140

Dutluk 1 10

Bağ 5 16

Sebze Bahçeleri 5 10

Tütün Yerleri 13 20

Bunların dağıtımında ise, kaza merkezleri de dâhil, oluşturulan komisyonlar görevlendi-
rilmiştir. 

Dağıtılan mallar arasında en büyük sıkıntı ev konusunda yaşanmıştır. Bu amaçla Müba-
delenin henüz başlamadığı günlerde vilâyetler sık sık uyarılmış, gayrimüslimlerden kalan 
her türlü mülkün kesinlikle satılmaması ve muhafazaları istenmiştir30. Bunun yanında gay-
rimüslimlerden kalan binalar ve evlerin tamir edilmesi; tamir edilemeyecek durumda olan-
ların ise yıkılarak enkazından elde edilecek malzemelerin tamir işlerinde kullanılması için 5 
Kânunusani 1340/5 Ocak 1924 tarihinde bir talimatname hazırlanmış ve ilgili yerlere tebliğ 
edilmiştir31.

Emvallerin dağıtımında mübadele kapsamında gelenlere Rumlardan kalanların, kapsam 
dışında gelenler ise Ermenilerden kalanların verildiği görülmektedir32.

İskân faaliyetleri çerçevesinde yapılanlar, sevk edilen muhacirlerin isimleri, yaşları, ne-
reden nasıl geldikleri ve nerelere iskân edildikleri, hazırlanan defterlerde kayıt altına alın-
mıştır33. Bu defterlerden edindiğimiz bilgiler ışığında Dokuzuncu İskân Mıntıkası’na gelen 
muhacirler hakkında bu çalışmayı yapma imkânı bulduk.

28     BCA. 272.11.22.114.8. L. 15–17.
29     BCA. 272.11.19.91.14. L. 3.
30     BCA. 272.12.55.140.15. L.2; 272.12.59.164.3.
31     BCA. 272.80.3.8.6. L. 4–8. 
32     BCA. 272.12.41.48.23. L.7.
33     BCA. 272.11.18.82.8; 272.12.51.113.23. 
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DOKUZUNCU İSKÂN MINTIKASI

Cumhuriyet’in ilk yıllarında başlayan ve uzunca bir süre devam eden yoğun göçler ne-
deniyle zor durumda kalan hükümetin iskân politikalarında geniş tarım arazileri bulunan 
Konya, önemli bir yerleştirme merkezi olmuştur. Konya ve çevresinde gerçekleştirilen iskân 
sürecinde önceliğin mübadele kapsamında Yunanistan’dan gelen mübadillere verildiği görül-
mektedir. Mübadillerin iskân süreci devam ederken 28.10.1925 tarihinde Ankara’da imzala-
nan antlaşma sonrası Yugoslavya’dan gelmiş ve gelecek olanların da iskânlarına başlandığı 
görülmektedir34.

Bu çerçevede oluşturulan iskân mıntıkalarından birisi de Dokuzuncu İskân Mıntıkasıdır. 
Bu mıntıkanın merkezi Konya vilayeti olup Konya’nın yanı sıra Niğde, Kayseri ve Aksaray  şe-
hirlerini de kapsamaktadır. Konya’ya 4340, Niğde’ye 27.435, Kayseri’ye 9228 ve Aksaray’a 
5409 olmak üzere toplamda 46.412 muhacirin iskân edilmesi kararlaştırılmıştır35; fakat göç 
sürecinde yaşanan yoğunluk üzerine planlanan sayının çok üzerinde muhacirin iskân edildiği 
görülmüştür.

Dokuzuncu İskân Mıntıkasının çalışanlarına bakacak olursak; iskân işlemlerini yürütmek, 
yönetmek üzere Konya merkezi ve ilçelerinde, 43 memur ile sekiz hademe; mıntıka genelin-
de ise toplam 92 devlet memuru ve 20 hademenin görevlendirildiği anlaşılmaktadır36.

GÖÇ YOLLARI

Yunanistan’dan nakledilen bu muhacirlerin büyük bir kısmı deniz yolu ile İzmit, İzmir, 
İstanbul ve Mersin limanlarından karaya çıkarılmış; buralardan demiryolu veya karayolu ile 
Konya’ya getirilmişlerdir37. 

Diğer Balkan muhacirlerinin ise daha çok karayolu ile geldikleri görülmektedir. Bunun 
en büyük sebebi, yaşanan savaşlar esnasında Müslümanların sayısal olarak çoğunlukta ol-
dukları Yeni Pazar, Kosova, Bosna Hersek, Selanik, İşkodra ve Köstence gibi şehirlere doğru 
kaçmış olmalarıdır. Bu şehirleri tercih etmelerinin altında yatan sebeplerden biri, kuşkusuz 
sayısal olarak bir arada kalmak ve böylelikle güvenliklerini sağlamaktı. Diğer bir sebep ise 
ulaşım açısından Belgrat’tan başlayıp Niş, Mitroviça, Üsküp, Selanik ve Dedeağaç üzerinden 
Edirne’ye ulaşan demiryollarının söz konusu dönemde önemli bir yere sahip olmasıdır38. Bir 
süre sonra buraların da elden çıkışıyla tekrar yollara düşen bu insanların büyük bir kısmı 
demiryollarını tercih etmiş; bir kısmı ise Tuna nehir yolu ile Karadeniz limanlarına ulaşmış ve 
oradan da denizyolu ile İstanbul’a gelmiştir39.

Örnek verecek olursak; 1924 yılı Mart ve Nisan aylarında karayolu ile gelen muhacir 
sayısı 280 hanede 1008 nüfus iken, aynı tarihlerde denizyolu ile gelen muhacir sayısı 602 
hanede 3180 nüfustur40.

34     SOYSAL, aynı eser, s. 256.
35     BCA. 272.12.40.43.16. L. 4.
36     BCA. 272.71.32.40.7.
37     BCA. 272.11.17.78.1;272.11.18.82.4;272.14.76.28.31.
38     Komisyon, Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, III., V .Kısım, (1793-1908), Harita 8,  Genelkurmay Harp Tarihi Başkanlığı Yayınları, Gn.kur. 
Basımevi, Ankara 1978.
39     Nedim İPEK, İmparatorluktan Ulus Devlete Göçler, , Trabzon 2006, s. 119.
40     BCA. 272.11.17.80.22.



YRD. DOÇ. DR. KÜRŞAT KURTULGAN

266

Konya genelinde iskân edilen muhacirler vilayete 1923–1928 yıllarında yoğun olarak 
gelirlerken, 1928 yılından itibaren göçler azalmaya başlamıştır. 1923, 1933 yılları arasında 
Konya ve ilçelerinde toplamda 2819 hanede 10.995 Balkan muhaciri iskân edilmiştir. Bunla-
rın 4897’si Konya merkez ve yakın çevresine, 6098’i ise ilçelere yerleştirilmişlerdir. Merkeze 
İskân edilen 4897 nüfus muhacirin 1444 nüfusu Yugoslavya, 3398 nüfusu Yunanistan ve 
55 nüfusu ise Arnavutluk, Bulgaristan ve Romanya’dan gelmiştir. Gelen muhacirlerden 522 
nüfusu Sille’ye yerleştirilmiştir.

Buna karşılık söz konusu tarihlerde Konya’dan 583 erkek ve 2719 kadın olmak üzere 
toplamda 3302 gayrimüslim Rum gönderilmiştir. 

SİLLE’YE İSKÂN EDİLEN BALKAN MUHACİRLERİ

Söz konusu dönemde Sille’ye iskân edilen muhacirlerin büyük bir kısmını mübadele 
kapsamında gelen Yunanistan muhacirleri oluşturmaktadır. Bunların birçoğuna hükümet ta-
rafından iaşe verildiği ve sevklerinin gerçekleştirildiği görülmektedir41. Zaten gelen bu muha-
cirlerin birçoğu mecburi olarak Konya’ya gelmiş muhtaç muhacirlerden oluşmaktadır. Maddi 
durumu iyi olan muhacirlerin birçoğu iskân hakkından vazgeçerek İstanbul, İzmir ve Bursa 
gibi büyük şehirlerde kalmayı tercih etmişlerdir. Gelmek zorunda kalanların bir kısmının, bir 
süre sonra iskân haklarından vazgeçerek gelmedikleri, bir kısmının da firar ederek Kon-
ya’dan göç ettikleri görülmektedir42.

Konya’da iskânları kararlaştırılan Yunanistan muhacirlerinin 1924 yılı içerisinde, yoğun 
olarak mart ile haziran ayları arasında geçen süre zarfında geldikleri ve Sille’de iskânlarının 
yapıldığı tespit edilmiştir. Bu süreçte 122 hanede 488 Yunanistan mübadilinin iskânları ya-
pılmıştır43.

Sille’ye iskân edilen Yunanistan mübadilleri

Geldikleri Yer Hane Nüfus

Kozana 104 422

Lankaza 3 8

Selanik 1 8

Usturumca 14 44

Toplam 122 482

Yunanistan mübadilleri gibi Yugoslavya muhacirleri de yoğun olarak 1924–1925 yılları 
içerisinde Konya’ya gelmişlerdir. Bunlar arasından 14 hanede 40 muhacirin Sille’de iskân 
edildikleri anlaşılmıştır44.

41     BCA. 272.12.42.51.1; 33 numaralı tasnif edilmemiş sevk defteri.
42     ERDAL, aynı eser, s. 255.
43     BCA. 15;33 ve 37 numaralı defterler.
44     BCA. 15;33 ve 37 numaralı defterler.
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Sille’ye iskân edilen Yugoslavya muhacirleri

Geldikleri Yer Hane Nüfus

Saray Bosna 4 11

Priştine 8 24

Üsküp 2 5

Toplam 14 40

Mübadele öncesi Konya merkez ve Sille’de yaşamakta olan gayrimüslimlerin birçoğu 
esnaf ve sanatkârlıkla uğraşmaktaydı. Gelen muhacirlerin de birçoğunun esnaf ve sanatkâr 
olduğu görülmektedir.

Konya şehir merkezi ile özellikle Sille’deki gayrimüslimlerin meslek dalları ile buraya yer-
leştirilen muhacirlerin meslek dalları arasında büyük benzerlikler bulunmaktadır. Örneğin Sil-
le’de, yaşayan gayrimüslimler arasında Yapıcı Pavli, Dülger Mihail, Terzi Derkoni, Sarraf Artin, 
Yağcı Nikola, Kunduracı Yoanis, Ekmekçi Dimitri gibi belli başlı gayrimüslim esnafların yanı 
sıra yorgancı, boyacı, attar, kasaplık gibi meslek dalları ile geçimlerini sağlayan gayrimüs-
limlerin de olduğu görülmektedir45. Konya merkezde yaşayan gayrimüslimlere bakıldığında 
Sille ile önemli oranda örtüşen meslek dallarından geçimlerini sağladıkları görülmektedir. 
Aşçı Kirkor, Attar Dimitri, Bakırcı Agop, Baytar Karabet, Boyacı Bedros, Çancı Nikola, Çömlekçi 
Vasili, Değirmenci Yorgi, Demirci Kiryako, Dülger Artin, Ekmekçi Vasil, Helvacı Lazari, Kağnıcı 
Ohannes, Kuyumcu Hacı Karalet gibi belli başlı gayrimüslim esnafların yanı sıra meyhaneci-
likle, sıvacılıkla, yağcılıkla,  yorgancılıkla ve yumurtacılıkla geçimlerini sağlayan gayrimüs-
limlerin de olduğu görülmektedir. Tüm bunlar göstermektedir ki gayrimüslimler esnaflıktan, 
memurluğa ve memurluktan mezarlık bekçiliğine kadar Konya sosyal hayatının her alanında 
aktif olarak çalıyorlardı46. 

İncelenen dönemde Konya’ya gelen muhacirlerin meslek dallarına bakıldığında dönemin 
ekonomik hayatında geçerli olan iş kollarının hemen tamamının mevcut olduğu görülmekte-
dir. Bunların büyük bir kısmı çiftçilikle; bir kısmı ise bakırcılık, kalaycılık, demircilik, börekçi-
lik, hamallık ve ayakkabıcılık gibi iş kollarında çalışarak geçimlerini sağlamaktadır47. 

Bakkallık, nalbantlık, kunduracılık gibi küçük esnaflar bir kenara bırakılacak olursa döne-
min Konya’sında gayrimüslimler tarafından çalıştırılmış olan oteller, hamamlar ve fabrikalar 
gelen bu muhacirler için büyük bir imkân sağlamıştır. Özellikle şehir merkezinde İstasyon 
Caddesi civarında yoğun olarak inşa edilmiş bulunan otellerin zaman içerisinde işletilemediği 
için askeriye tarafından kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Söz konusu oteller arasın-
da en meşhur olanı eskiden Rum bir aile tarafından işletilen Büyük Halep Otelidir. Burası, 
1910’lu yıllarda Konya’ya gelen her yolcunun konaklamak istediği bir mekândır. Bir zamanlar 
Papadopulos Kirill adında bir Rum tarafından çalıştırılan bu otel, şehrin en aktif semtlerinden 
biri olan Hürriyet Meydanı’nın karşısında ve Hükûmet Binası’na oldukça yakın bir mevkide 
idi48.  Bu oteller, muhaceret yolu ile Konya’ya gelip yerleşen hancı ve gazinoculara verilmek 
suretiyle tekrar ekonomiye kazandırılmıştır. 

45     Barış SARIKÖSE, Sille Bin Yıllık Birliktelik, Çizgi Kitabevi, Konya 2009,  s. 258–262.
46     BCA. 39 numaralı tasnif edilmemiş, Muhacirine Verilen Ev Vesair Emvali Gösterir Defter.
47     BCA. 15, 16, 33 ve 37 numaralı defterler.
48     HORVATH, aynı eser, s. 3;12;13.
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İncelenen kaynaklar ve defterlerden elde edilen veriler ışığında Konya merkeze ve yakın 
çevresine yerleştirilen muhacirlere toplam: 1223 ev, üç mağaza, 108 dükkân, 12 adet fırın 
ve dört adet kahvehane, 86 metrekare ile iki buçuk dönüm arasında değişen miktarlardan 
oluşan 77 parça arsa, 943 dönüm bağ, 139 dönüm bahçe ve 33.858 dönüm tarla tahsis 
edilmiştir. Ayrıca şehre yakın yerlerdeki Akviran, Cihanbeyli, Çumra, Sille ve Karapınar gibi 
yerlerden de arazi verilmiştir. Muhacir ve mülteci olarak gelen ve Konya’ya iskân edilen nü-
fusa ise 466 ev, 42 dükkân, 17.982 dönüm tarla, 741 dönüm bağ tahsis edilmiştir49. 

Sille’ye iskân edilenlere verilen hane, tarla ve bağların yeterli olduğu söylenemez; buna 
rağmen Konya merkez ve Sille’ye yoğun şekilde çiftçi muhacirler iskân edilmiş, bu durum 
sıkıntıların artmasına neden olmuştur. Muhacirler yerleşimden hoşnut olmamışlardır. 12 Şu-
bat 1341/1925 tarihli Sille Arazi Tevzi Heyeti Kâtibi imzalı bir belgeye göre Rumlardan kalan 
emvallerin yetersiz olduğu anlaşılmaktadır50. Bundan dolayı Sille’ye iskân edilen birçok mu-
hacirin Konya merkeze, İstanbul’a ve Bursa’ya göç ettikleri görülmüştür. Bir kısım muhacir 
ise firar etmek suretiyle Sille’den ayrılmışlardır51. Sille, gerek mesken gerek tarım arazileri 
açısından oldukça sıkıntılı bir yerleşim yeridir. Bu sebeple bölgeye iskânları kararlaştırılan 
çiftçi muhacirlerin büyük bir kısmı tarım arazileri açısından uygun olan başka yerlere nakle-
dilmişlerdir52. 

Yaşanan diğer bir aksaklık da iskân çalışmalarının gecikmesi ve aynı emvalin iki farklı 
mübadile tevzi edilmesidir. Söz konusu olay 1912 Balkan Savaşlarından sonra Pire’den Kon-
ya’ya hicret eden ve Mübadele sonrası Sille’nin Kârhane Mahallesi’ne daimi iskânı yapılan 
Florina mübadillerinden Hacı Osman Oğlu Hacı Ahmed’e verilen bahçelerin ayrıca Serfiçe 
Mübadili Hacı Ahmet Efendi’ye de tevzi edilmesiyle yaşanmıştır. Her iki mübadil de durumu 
şikâyet ederek yardım talep etmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda yanında bulunan sandık 
makbuzunu ibra etmesi üzerine Serfiçe mübadilinin hakkı olduğu anlaşılmıştır53.  

Sille’ye iskânları yapılan bu muhacirlerin karşılaştıkları problemlerden en büyüğü hiç 
kuşkusuz hane sıkıntısıdır.  Bunun en büyük sebebi Mondros Mütarekesi sonrası başlayan 
gayrimüslim nüfus hareketlerinin verdiği yıkımdır. Mütarekenin imzalanmasıyla birlikte gay-
rimüslim Rumların; nüfus çoğunluğunu sağlayabilmek için Edirne, Ankara, Konya, Trabzon, 
Kastamonu, Hüdavendigar vilayetleriyle, Antalya, Bolu, İzmit, Karesi, Kayseri, Karahisar-ı 
Sahip, Eskişehir, Kütahya ve Niğde gibi Anadolu’nun değişik yerlerinden göçe başladıkları, 
evlerini bile yıkarak büyük bir hızla İstanbul, İzmir, Trabzon yönlerine doğru hareket ettik-
leri görülmüştür. Böylece işgallerini hukuki bir zemine oturtmuş olacakları için bölgede hiç 
olmazsa İngiliz himayesinde ve desteğinde bağımsız devletlerini kurmayı hedeflemişlerdir. 
Nitekim 31 Mart 1919 tarihli ve Konya Vali Vekili Burhanettin imzalı bir belgeye göre Sille’den 
100’e yakın gayrimüslim Rum’un evlerini yıkıp eşyalarını sattıktan sonra İstanbul ve İzmir 
gibi şehirlere gitmek üzere Konya merkeze göç ettikleri anlaşılmaktadır54. Bu durum Sille’de 
zaten az olan hane sayısını iyice azaltmıştır. Ermeniler de Rumlar gibi hareket etmişler, sözde 
Ermeni yurdu olarak ilan edilen Sivas, Erzurum, Diyarbekir, Bitlis, Elazığ, Van gibi şehirlere 

49     BCA. 272.11.19.96.11. L.5.
50     BCA. 272.12.44.69.19. L.6.
51     BCA. 272.11.18.84.3; BCA. Kod:271, Defter No: 15, Muhacir Esas Kayıt Defteri, İl: Konya, İlçe: Merkez, Tarih: 1924–1935.
52     BCA. 272. 12.45.74.40
53     BCA. 272.12.44.69.19. L.2.
54     BOA. DH. EUM.AYŞ.,6/78;14/39,L.2.DH. ŞFR.104/290;105/93;104/287;104/265;105/35;DH. İ.U.M.E50/25.
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göç etmek suretiyle bölgenin nüfus yapısını Ermeniler lehine değiştirmeye çalışmışlardır55. 

Yaşanan tüm bu sıkıntılara rağmen Konya vilayetine yapılan iskânların başarılı olduğu, 
kentin ekonomik ve sosyal hayatını olumlu yönde etkilediği anlaşılmaktadır. Demografik yapı 
açısından bakıldığında Konya’nın 1922 yılındaki nüfusunun cinsiyetlerine göre dağılımının % 
47’sinin erkek ve % 53’ünün kadınlardan oluştuğu görülmektedir56. Söz konusu göçlerle ge-
len muhacirlerde ise bu durumun tam tersi bir görüntü oluşmaktadır. Gelen muhacirlerin % 
55’inin erkek ve % 45’inin ise kadın olduğu görülmektedir. Bu oranlar ışığında gerek savaşlar 
gerek doğal ölümler sebebiyle azalan erkek nüfusun bu muhacirler sayesinde zaman içinde 
normalleştiği söylenebilir. Zira 1927 nüfus sayımının sonuçlarına göre Konya merkezinde 
cinsiyet yapısının büyük bir oranda değiştiği, erkek ve kadın nüfusun eşitlenerek  % 50’şerlik 
bir orana sahip oldukları görülmektedir57. 

SONUÇ

Evlad-ı Fatihan adı ile anılan Balkan muhacirleri arasından Konya’ya yerleştirilenlerin 
büyük bir kısmı Osmanlı Dönemi’nde zaten buradan göç etmiş insanlardan oluşmaktadır. 
Aynı kültür, soydan gelen ve aynı dili kullanan bu insanlar bir süre yerli ahali ile uyuşmazlık 
yaşamışlarsa da çalışkanlıkları ve dürüstlükleri ile bugün Konya ve çevresinde bulundukları 
her yerde işlerinde imrenilen ve güven duyulan insanlar olarak görülmektedirler. Yaşadıkları 
zorluklardan dolayı işlerine sarılmışlar ve yükselmişlerdir. Bu sebeple refah seviyeleri olduk-
ça yüksek olan bu insanlar arasında büyük bir dayanışma bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Dönemi’nde Balkanlar’dan Anadolu’ya seksen yıl önce gerçekleşen göçler, 
hem Türkiye hem Balkan devletleri için son derece önemli sonuçlar doğurmuştur. Sağla-
nan huzur ve barış ortamında bölge devletleri, öz sermayelerine ve öz varlıklarına sarılmak 
durumunda kalmış ve millî kimliklerini kazanmışlardır. Bu duruma en fazla Osmanlı döne-
minde gayrimüslim figürünü uzun yıllardır aktif olarak kullanma imkânı bulan Avrupalılar 
bozulmuşlardır. Zira dünya üzerinde söz sahibi olmak isteyen emperyalist devletlerin başarılı 
olabilmelerinin ön koşulu farklılıklardır. Bu farklılıkların ortadan kalkması, hayat damarları-
nın kesilmesiyle eş değerdedir. İşte bu sebeple her fırsatta farklılıkları korumak için elinden 
geleni seferber etmelerinin sebebi de budur. Özellikle Lozan Barış Antlaşması’nda bu durum 
gün yüzüne çıkmış ve İstanbul’da yerleşik Rumları mübadelenin dışında bırakmak için yoğun 
çaba göstermişlerdir. Küresel oyunlarının bu önemli aktörü olan farklılıkları dönem dönem 
sahneden çekmek suretiyle dinlendiren emperyalist yönetmenlerin, yeri ve zamanı gelince 
güçlü bir şekilde tekrar kullanacakları aşikârdır. İşte son günlerde giderek artan etnik kimlik 
tartışmalarının altında yatan gerçek sebep, Lozan Barış Antlaşması ile yarım kalan filmin 
devamını çekebilmek için gerekli siyasi ortamı sağlama gayretlerinden başka bir şey değildir. 
Yeni aktörler arayışı o zamanlardan itibaren devam etmektedir.

55     Yusuf HALAÇOĞLU, Ermeni Tehciri, Babıali Yay., İstanbul 2006, s.106-107.
56     Dr. Nazmi, aynı eser, s. 15.
57     BCA. 030.10.26.149.9.  s. 28.
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