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ÖZET 

Maraş’ı işgal eden Fransız ordusunun 1920 yılı başlarında yenil-

mesiyle Ermenilerin büyük kısmı Fransız ordusuyla birlikte şehri terk 

etti. Daha sonra Milli Mücadele’nin Türk ordusu tarafından kazanıl-

masından sonra 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Antlaşması imza-

landı. Türkiye ve Yunanistan arasında bir nüfus değişimi (mübadele) 

yapılmasıyla ilgili görüşmeler 1914 yılında başlatılmış ancak savaş ne-

deniyle kesintiye uğramıştı. Türk-Yunan nüfus mübadelesi ile ilgili 

sözleşmeler de Lozan’da 30 Ocak 1923 tarihinde imzalandı. Bunun 

sonucunda Türkiye’de yaşayan Rumlar ile Yunanistan’da yaşayan 

Türkler karşılıklı olarak yer değiştirecekti. Türkiye’ye gelen mübadil-

lerin iskân edildikleri yerlerden biri de Maraş’tır. Bu durum Maraş’ta 

kapsamlı bir imar ve iskân çalışması yapılmasını gerektirdi. Gelen göç-

menler terk ettikleri yurtlarındaki mallarıyla ilgili tasfiye talepname-

leri elde ettiler ve bunun karşılığı olarak kendilerine iskân edildikleri 

yerlerde mesken ve işyeri verilmeye çalışıldı. Ermenilerin boşalttığı 

bazı ev ve işyerleri bu kapsamda değerlendirildi. Tarla, bağ ve bahçe-

lerin ekilip biçilmesi, bakımı hükümetin öncelikleri arasında yer aldı. 

Maraş ekonomisi bu şekilde yeniden canlandırıldı. 

Mübadillerin sayısı, onlara verilen emlakın durumu ve yaşadıkları 

sorunların neler olduğu önem arz etmektedir. Bu konuda “Tasfiye 

Talepnameleri” ile Cumhuriyet Arşivi’nde bulunan belgeler döneme 

ışık tutan birinci derecedeki kaynaklar arasındadır.  
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Bu çalışmada; mübadele yoluyla Türkiye’ye gelen göçmenlerin 

Maraş’a iskânları ele alınacaktır. Mübadillerin Maraş’ta nerelere iskân 

edildiği, iaşelerinin ne şekilde sağlandığı, mübadillerin ekonomik ha-

yata kazandırılması için yapılan çalışmalar bu tebliğin diğer başlıkla-

rını oluşturacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Maraş, Tasfiye Talepnameleri, Mübadele, 

Göç, İskân. 
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THE EXCHANGEES THAT WERE SETTLED IN MARASH IN 

THE EARLY YEARS OF THE REPUBLIC 

ABSTRACT 

Majority of the Armenian population left Marash with the French 

army following the defeat of the invading French military forces in the 

beginning of 1920. It was followed by the signing of the Lausanne 

Treaty on July 24th, 1923 after the Turkish forces prevailed. There 

were talks between the Turks and Greece in 1914 about a population 

exchange; however, they could not continue due to the breaking of 

wars. Contracts regarding the Turco-Greco population Exchange 

were signed in Lausanne on January 30th, 1923. As a result, the Rums 

that resided in Turkey were to be exchanged for the Turks living in 

Greece. One of the locations that the exchangees were settled in was 

Marash. This made a detailed zoning and settling plan necessary. The 

exchangees made liquidification requests for their belongings in 

Greece and the government tried to provide them with residences and 

businesses according to these documents. Some of the residences and 

businesses that the Armenians emptied were considered in this cate-

gory. The utilization and maintenance of farms and lands were prior-

itized by the government. The economy of Marash was revitalized with 

this policy. 

The number of the exchangees, the state of the residences they 

were provided with and the problems they encountered are im-

portant. In this sense, the ‘Liquidation Request’ forms and the docu-

ments that are found in the Republic Archives will be used as the pri-

mary sources. 

In this study, the settling of the exchangees in Marash will be in-

vestigated. The locations where they were settled, how they were ca-

tered, and what actions were taken to integrate them into city econ-

omy will be the main topics under investigation. 

Keywords: Marash, Liquidation Request, Exchange of Popula-

tion, Migration, Settling. 



1600 NEJLA GÜNAY  

 

GİRİŞ 

Lozan Antlaşması’nın Mübadele İle İlgili Hükümleri ve Bunun 

Ortaya Çıkardığı Yeni Durum 

Yunanistan İle Yapılan Mübadele Antlaşmaları 

Balkan Savaşı’nı takip eden 1912-1913 yıllarında İzmir ve Balıke-

sir sahillerinde oturan Rumlar, büyüyen Yunanistan’a göçe başlamış-

lardı. Yunanistan, bu göç olayını şikâyet etti. Bu sebeple Büyük Dev-

letlerin tercümanları bölgede inceleme yaptılar. Göçün Rum halkın 

kendi arzusuyla gerçekleştiğini ortaya koydular. Bunun üzerine İngi-

liz gazetecilerinden Dr. Dilo’nun önerisiyle, Venizelos Hükümeti ile 

İstanbul Hükümeti arasında görüşmeler yapılarak her iki taraftan de-

legelerin yer alacağı bir mübadele komisyonu kurulması kararlaştırıl-

mıştı. 1914 yılında toplanan komisyon; Yunanistan’a giden Rumların 

bir daha geri dönmemelerini, mallarının tasfiyesini, göç mıntıkasının 

Doğu Trakya ile İzmir Vilayeti sahillerinin 30 km. içerisine kadar ol-

mak üzere köylerde oturan Rumlarla, Epir ve Makedonya’daki Türk 

köylerini kapsamasını, mübadelenin bunlar arasında yapılmasını ka-

rarlaştırmıştı.
1
 Ancak I. Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine Trakya ve 

İzmir’den göç etmiş olan Rumlar, İtilaf Devletlerinin nezaretinde geri 

dönüp buradaki Türkleri tehcir etmişlerdi. Anadolu’da Yunan ordu-

sunun mağlubiyeti üzerine bunlar da Yunan ordusunu takip ederek 

Yunanistan’a gitmişlerdi.
 2

 Lozan Konferansı’nın toplanmasından 

önce Cemiyet-i Akvam’da çalışan Dr. Nansen İstanbul’dan başlayarak 

Batı Trakya, Atina’yı dolaşıp bir rapor hazırladı. Nansen tarafından 

hazırlanan raporun da etkisiyle Lozan Konferansı’nda 1 Aralık 1922 

tarihli oturumda sadece mübadele konusu ele alınmış ve Lord Cur-

zon’un çağrısıyla Türkiye ve Yunanistan arasında bir nüfus mübade-

lesi yapılması gereği ifade edilip mübadele antlaşması için alt komis-

yonlar kurulmuştur. Yunanistan ile Türkiye arasındaki mübadele ko-

 

1
 Tevfik Bıyıklıoğlu, Trakya’da Milli Mücadele, C I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 

Ankara, 1987, s. 92-93. 

2
 İskân Tarihçesi, Hamit Matbaası, İstanbul 1932, s. 7-8. 
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nusu, Lozan’da, 30 Ocak 1923 tarihinde “Türk ve Rum Ahalinin Mü-

badelesine Dair Mukavelename ve Protokol” ün imzalanmasıyla çö-

züme kavuşturuldu. Bu şekilde mallarla kişilerin mübadele edildiği 

bir antlaşma dünyada örneği olmayan bir husustu. İlk defa böyle bir 

antlaşma tesis edilmekteydi.
3
 

Türk ve Rum Ahalinin Mübadelesine Dair Mukavelename ve Pro-

tokol, 23 Ağustos 1923 tarih ve 340 numaralı kanunla yürürlüğe girdi. 

Buna göre; 

1. 1 Mayıs 1913 tarihinden itibaren Türkiye arazisinde ikamet 

eden Rum Ortodoks dininde bulunan Türkiye tebaası ile Yu-

nan arazisinde sakin Müslüman dininde bulunan Yunan teba-

ası mecburi mübadeleye tabi olup bunlar Türkiye ve Yunanis-

tan hükümetlerinin müsaadesi olmadıkça karşı memleket-

lerde ikamet hakkına sahip değillerdir. 

2. 1912 kanununa göre belirlenen İstanbul Şehremaneti sınırları 

dâhilindeki yerlerde 30 Ekim 1918 tarihinden önce sakin bu-

lunan Rumlarla Bükreş Antlaşması ile 1913’te çizilen sınır hat-

tının doğusunda kalan Doğu Trakya ahalisi mübadeleden is-

tisna tutulacaktır. 

3. Mübadeleye tabi araziyi 18 Ekim 1912 tarihinden evvel terk 

etmiş olan Rum ve Müslümanların hepsi mübadeleye dâhil 

olacaklar, onlar için muhacir tabiri kullanılacaktır. 

4. Muhacirler, her türlü menkul mallarını beraberlerinde götür-

mek ve naklettirmekte serbest olup bu yüzden hiçbir vergiye 

tabi tutulmayacaklardır. 

5. Taraflar arazisini evvelce terk etmiş olan mübadillere ait em-

valden, mütekabilen müsadere, mecburî bey ve istimlak gibi 

tedbirlere tabi tutulanlara işbu tedbirler hiç uygulanmamış 

gibi değer biçilip zararları tazmin edilecektir. 

6. Muhtelit Mübadele Komisyonu, Yunanistan’da kalan Müslü-

man vakıflarına ait malların hukukî haklarını ve Türkiye’de 

 

3
 İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Anlaşmaları (1920-1945), Türk Tarih Kurumu 

Yayınları, Ankara, 1983, s. 185; İskân Tarihçesi, s. 8-11. 
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Rumlara ait müesseselerin tasfiyesine başlarken eski antlaşma-

larda tespit edilen esaslardan mülhem olacaktır. 

7. Antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren bir ay zarfında 

her iki taraftan dörder ve I. Dünya Savaşı’na katılmamış dev-

letlerarasından Cemiyet-i Akvam tarafından seçilecek üç aza-

dan oluşan bir muhtelit komisyon oluşturulacak, bu komisyo-

nun başkanlığını tarafsız devletlerden seçilen üyeler dönü-

şümlü olarak üstleneceklerdir. Lüzum görülecek yerlerde her 

biri bir Türk ve bir Yunan üye ile muhtelit komisyon tarafın-

dan tayin edilecek tarafsız bir başkandan oluşan tali heyetler 

kurulabilecektir. 

8. Muhtelit Komisyon, göçün suhuletle gerçekleşmesi, menkul 

ve gayrimenkul malların tasfiyesiyle mükelleftir. Tasfiye edile-

cek mallarla ilgili itirazlar, hukuk çerçevesinde komisyon tara-

fından kati surette halledilecektir. 

9. Komisyon, ilgili mal sahibine; elinden alınan ve sahip olduğu 

arazi hükümetinin emrinde kalacak olan mallardan dolayı kendisine 

borçlu kalınan meblağı belirten bir beyanname verecek; bu be-

yannamelerdeki esas üzerine zimmet olacak meblağ, tasfiyenin 

bulunacağı memleket hükümetinin muhacirin mensup ol-

duğu hükümete karşı borcunu teşkil edecek, muhacirlere hic-

ret ettikleri memleketlerde terk ettikleri memleketlerdeki mal-

larının değerinde mal verilecektir. 

10. Taraflar, mübadele edilecek ahaliyi tayin edilen tarihten evvel 

memleketlerini terk ettirmek için hiçbir baskı yapmayacağı 

gibi vergi ve olağanüstü vergilere tabi tutmayacak, mübadele-

den istisna tutulan yerler ahalisinin bu mıntıkalarda kalmasına 

veya tekrar oralara girmesine, hürriyet ve vatandaşlık hakla-

rına dokunulamayacaktır. 

11. Tasfiye edilecek emvalin takdiri kıymetinde (altın kıymet) esas 

kabul edilecektir. 

Söz konusu sözleşmeye göre, değişim sürecini gözlemleyip denet-

leyecek olan Türk ve Yunan temsilcilerinin de bulunduğu bir “Millet-
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lerarası Karma Değişim Komisyonu” kurulması kararlaştırılmıştı. Söz-

leşmede bu komisyon “Muhtelit Mübadele Komisyonu” adıyla oluştu-

rulmuş ve karşılıklı olarak iki ülke arasında mübadele işlemleri başla-

tılmıştır.
4
 “Muhtelit Mübadele Komisyonu”’nun öngörüsü ile öncelikli 

olarak Girit, Kavala ve Selanik’te yaşayanların değişimi ile başlayan 

mübadeleye, 1923 yılının Kasım ayında 34.627, Aralık ayında 26.691 

olmak üzere yılsonuna kadar toplam 61.318 göçmen Türkiye’ye 

geldi.
5
 Mübadele ile 1925 yılı ortalarına kadar Türkiye’ye 456.720 

Müslüman gelmiş ve Ekim 1923’te kurulan “Mübadele İskân ve İmar 

Vekâleti” tarafından gelenler daha önceden belirlenen yerlere iskân 

edilmişlerdir.
6
 Buna karşılık mübadele öncesi ve mübadele sonrası 

Yunanistan’a giden Ortodoksların sayısı 1.104.206 kişidir.
7
 

Mübadele ile anavatana geçecek olan yarım milyon civarında hal-

kın, nakli, iaşesi, iskânı kolay olmayan bir işti ve ciddi bir organizas-

yonu gerektirmekteydi. Mübadele henüz başlamadan imkânı olan ai-

lelerin, yanlarına eşyalarını alıp tren ve gemilerle sınıra dayanması 

üzerine Sıhhiye ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti, “Mübadele Tali-

matnamesi” yayınladı. Bu talimatname ile bir “Muhtelit Komisyonu” 

kuruldu. Bu şekilde, sınırlarda yığılmanın azaltılması ve iskân proble-

minin çözümlenmesi amaçlanmaktaydı. Ayrıca muhacirlerin emvali 

metrukeye yerleştirilmesi, muhtaç olanlarına yardım edilmesi ve her-

hangi bir Türk kasaba ve köyüne yerleştirilen muhacir oranının 

%20’yi geçmemesi gibi hususlar kararlaştırıldı.
8
  

 

4
 Yusuf Sarınay, “Cumhuriyet Döneminde Balkan Ülkelerinden Ankara’ya Yapılan 

Göçler (1923-1999)”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C XXVII, S 80, Ankara, 

2011, s.354. 

5
 Kemal Arı, Büyük Mübadele Türkiye’ye Zorunlu Göç (1923- 1925), Tarih Vakfı 

Yurt Yayınları, İstanbul, 2000, s.91. 

6
Nedim İpek, Selanik’ten Samsun’a Mübadiller, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ya-

yınları, Samsun, 2010, s. 73. 

7
 Sarınay, a.g.m., s. 355. 

8
 Arı, a.g.e., s. 28-29.  
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Muhacirler İçin Belirlenen İskân Mıntıkaları, Ayrılan 

Ödenekler ve Yapılan Yardımlar 

Muhacirlerin iskân edilmesi için ilk etapta sekiz bölge belirlendi. 

17 Temmuz 1923 tarihli kararnameyle ilan edilen bu bölgeler şu şe-

kildeydi:
9
 

1- Birinci Mıntıka Samsun 

ve Havalisi 

Canik, Sinop, Giresun, Ordu, 

Trabzon, Lazistan, Kastamonu, 

Bolu, Zonguldak 

2- İkinci Mıntıka Adana ve 

Havalisi 

Adana, Mersin, Konya, Niğde, 

Kayseri 

3- Üçüncü Mıntıka Malatya 

ve Havalisi 

Malatya, Gaziantep, Urfa, Kozan, 

Maraş, Mamuretülaziz, Ergani 

4- Dördüncü Mıntıka 

Amasya, Tokat, Sivas ve 

Havalisi 

Amasya, Tokat, Karahisar, Gü-

müşhane, Çankırı, Çorum, Kasta-

monu, Yozgat, Sivas 

5- Beşinci Mıntıka İzmir, 

Manisa, Menteşe, Denizli 

ve Havalisi 

İzmir, Manisa, Balıkesir, Menteşe, 

Aydın, Denizli, Kütahya, Afyonka-

rahisar 

6- Altıncı Mıntıka Çatalca, Tekirdağ, Kırlareli, Karaman, Niğde 

ve Havalisi 

7- Yedinci Mıntıka Antalya 

ve Havalisi 

Antalya, Burdur, İçel, Isparta 

8- Sekizinci Mıntıka Ayvalık, 

Erdek, Mersin ve Havalisi 

Karesi, Aydın, Çanakkale, Mersin 

Üçüncü iskân mıntıkasını oluşturan Malatya ve havalisine; Ko-

zana, Girebene, Nasliç ve Kesriye’den gelen mübadillerin iskân edil-

diği ve bunların sayısının 2500’ü tütüncü, 15000’i çiftçi, 5000’i bağcı 

ve zeytinci olmak üzere toplam 22500 mübadil olduğu anlaşılmakta-

dır.
10

  

 

9
 Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı (BCA). 272.11/20-102-17. 

10
 İskân Tarihçesi, s. 18.  
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Muhacirler ülkeye geldikçe iskân mıntıkalarını yeniden gözden 

geçirmek zaruri oldu. Muhacir sayısının fazla olmasından dolayı mın-

tıka sayısının artış gösterdiği görülmektedir. Bu iskân mıntıkaları ara-

sında yer alan “Adana Onuncu İskân Mıntıkası”, Adana, Osmaniye, 

Mersin, Silifke, Antep ve Maraş illerini kapsamaktaydı. Ancak 4 Hazi-

ran 1925 tarihinde, sekiz olan mıntıka sayısının ona çıktığı ve mıntıka 

bölgelerinin şu şekilde güncellendiği görülmektedir:
11

 

1- Samsun Mıntıkası Samsun, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Gi-

resun, Ordu, Karahisarışarki, Tokat, 

Amasya, Çorum 

2- Trakya Mıntıkası Tekirdağ, Beyköy, Kırlareli, Edirne 

3- Karesi Mıntıkası Balıkesir 

4- İzmir Mıntıkası İzmir, Saruhan, Afyonkarahisar, Men-

teşe, Aydın, Denizli 

5- Bursa Mıntıkası Hüdavendigar, Çanakkale 

6- İstanbul Mıntıkası  İstanbul, Zonguldak, Çatalca, Üsküdar, 

Beyoğlu 

7- İzmit Mıntıkası Kocaeli, Bolu, Ertuğrul, Eskişehir, Kü-

tahya 

8- Antalya Mıntıkası Teke, Burdur, Hamidabad 

9- Konya Mıntıkası Konya, Kayseri, Aksaray, Niğde 

10- Adana Mıntıkası Adana, İçel, Mersin, Kozan, Cebelibere-

ket, Maraş, Gaziantep 

Muhacirlerin iskân mıntıkaları ve 1924 yılı Temmuz ve Ağustos 

aylarında ayrılan nakdî yardım ödenekleri şu şekildeydi:
12

 

 İskân Bölgeleri Ödenek (Lira) 

1- Samsun Birinci İskân Mıntıkası 50 000 

2- Trakya İkinci İskân Mıntıkası 30 000 

3- Karesi Üçüncü İskân Mıntıkası  30 000 

 

11
 BCA. 272.12/40-43-16. 

12
 BCA. 272.12/42-52-25-6.  
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4- İzmir Dördüncü İskân Mıntıkası 40 000 

5- Bursa Beşinci İskân Mıntıkası 25 000 

6- İstanbul Altıncı İskân Mıntıkası 5 000 

7- Kocaeli Yedinci İskân Mıntıkası 15 000 

8- Antalya Sekizinci İskân Mıntıkası 20 000 

9- Konya Dokuzuncu İskân Mıntıkası 30 000 

10- Adana Onuncu İskân Mıntıkası 10 000 

11- İnebolu Kastamonu İskân Mıntıkası 3 000 

 Toplam 258 000 

Türkiye’ye mübadele ile gelen göçmenler, önceden belirlenen 

iskân mıntıkalarındaki emvalimetrukeye yerleştirilmiş, ancak bunların 

yeterli olmadığı durumlarda da yeni köyler kurulmuştu. Ayrıca mü-

badillerin kısa zamanda üretici hâle getirilebilmesi amacıyla ailelere 

tarla, tütün arazisi, bağ, bahçe, zeytinlik, portakallık gibi arazi tahsis-

leri yapıldı.
13

Ayrıca göçmenleri müstahsil duruma getirmek için ziraat 

alet ve hayvanları ile tohumluk gibi yardımlarda bulunuldu.
14

 

Mübadillerin sağlık sorunlarını gidermek ve salgınların önünü 

alabilmek amacıyla 6 Mart 1924’te Hilali Ahmer Cemiyeti ile Müba-

dele, İmar ve İskan Vekaleti arasında bir itilafname imzalandı. Bu iti-

lafnameyle; mübadele ile gelecek olan göçmenlerin sağlık durumlarını 

takip etmek ve yazışmalardan doğabilecek zaman kaybını önlemek için 

Samsun, Trakya, İzmir, Adana, Konya ve İzmit’te Hilaliahmer Cemi-

yeti’nin bir temsilci bulundurması kararlaştırıldı.
15

  

 

13
 Önder Duman, Rumeli’den Samsun’a Göç (1923-1970), Samsun Büyükşehir Bele-

diyesi Yayınları, Samsun, 2010, s. 35-37. 

14
 Mesut Çapa, “Yunanistan’dan Gelen Göçmenlerin İskânı”, Ankara Üniversitesi 

Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, C 2, S 5, Yıl: 1990, s. 49. 

15
 Fahriye Emgili, Mersin Mübadilleri, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Yayımlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Mersin, 2004, s.61. 



 CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA MARAŞ’A İSKÂN 

EDİLEN MÜBADİLLER 

1607 

 

Maraş’ta Mübadil, Muhacir ve Mültecilerin İskânıyla İlgili 

Çalışmalar ve Yaşanan Problemler 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında göç kavramı içerisinde mübadele ile 

ilgili işlemler oldukça önemli bir yer tutmuştur. Ama aynı dönemde 

mübadele dışı göçmenlerle Doğu illerinden Batı’ya kayan sonra bir 

kısmı memleketine dönen bir kısmı bulunduğu bölgede iskân edilen 

mültecilerle ilgili işlemler de aynı anda yürütüldü. Dolayısıyla tebliğin 

konusu mübadiller olsa da zaman zaman konu bütünlüğü içerisinde 

mübadil olmayan muhacir ve mültecilerden de bahsedilmesi zaruri ol-

maktadır. Maraş’ta iskân edilen ailelerin sayısını kayıt defterlerinden 

tespit etmek mümkün olmaktadır. Kahramanmaraş İli Merkez İlçesi 

Muhacir Esas Kayıt Defteri, dört bölümden oluşmaktadır. Defterde 

farklı tarih ve statülerde Maraş’ta iskân edilen muhacir ve mültecilere 

ait kayıtlar yer almaktadır. Deftere 16 Ekim 1923 tarihinde kaydedilen 

bilgilere göre; 46 aileye bağ ve tarla verildi. Bu ailelerden 16’sı Rus-

çuk, ikisi Bulgar, ikisi Bosna, üçü Hindistan, beş Zarlık, yedisi Kös-

tence, biri Şam, ikisi Lazkiye, üçü İzmir ve beşi Kesriye’den gelmişti. 

Kesriye’den gelenler için “mübadil” ifadesinin kullanıldığı görülmek-

tedir.
16

 Defterden anlaşıldığına göre mübadil ve mülteciler geldikçe 

kayıt işlemleri devam etmiştir. Defterdeki bölümlerden birinde tarla 

tevcih edilen 162 aile bulunmaktadır. Defterin başka bir bölümünde 

mübadil ve mültecilerin nereden geldiklerini de tespit etmek müm-

kündür. Bu bölümdeki bilgilere göre Maraş’a iskân edilen 66 Kesriye 

ve 11 Selanik mübadili ile altı Rusçuk, iki Bulgar, iki Bosna, bir Hin-

distan ve 11 Zarlık mültecisi toplam 99 aileye 23.223 dönüm bağ tevzi 

edildiği anlaşılmaktadır.
17

  

11 Nisan 1926 tarihinde tutulan bir kayda göre; Maraş’ta 171 ai-

leye tarla ve sebze bahçesi verilmiştir. Bu ailelerden 152’si mübadil, 

 

16
BCA. Mübadil ve Mültecilere Tahsis Edilen Gayrimenkullere Ait Tevzi Defteri, 

Kahramanmaraş İli Merkez İlçesi Muhacir Esas Kayıt Defteri, Defter Numarası: 271 

V 46, Tarih: 1924-1930. 

17
 Mübadil ve Mültecilere Tahsis Edilen Gayrimenkullere Ait Tevzi Defteri. 
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üçü mültecidir. Geriye kalan 16 aileyle ilgili bir belirleyici tanımlama 

yapılmadığı görülmektedir.
18

 

Adana İmar ve İskân Müdüriyeti, 26 Temmuz 1924 tarihinde Ma-

raş’a 600 muhacirin, iki kafile hâlinde sevk edildiğini haber verip ted-

birli olunmasını istedi. Bu, Maraş’ta acil önlemler alınıp mübadillerin 

öncelikle barınma ve iaşe daha sonra iskânlarıyla ilgili problemlerin 

çözülmesini gerektiriyordu. Maraş Valisi Ekrem Bey, 10 Ekim 1924 

tarihinde Ankara İmar Vekâlet’ine çektiği telgrafta Maraş ve bazı ka-

zalarda 100 kadar ev dışındaki bütün gayrimüslim ve Müslüman evle-

rinin tamamen yanmış yıkılmış olduğunu, şehirdeki toplam 400 evin 

çoğunun da ciddi şekilde tahrip olduğundan tamire muhtaç bulundu-

ğunu, kullanılabilir durumda olan az sayıdaki eve, evleri yanan Müs-

lümanlarla bazı memur ve askerlerin yerleştiğini bildirdi. Valinin ver-

diği bilgilere göre; Maraş’a iki kafile hâlinde gelen muhacirlerden 

337’si Ermenilerin terk ettiği emvalimetruke arasından güçlükle te-

min edilen 40 eve iskân edilmiş, geri kalanı da büyük bir kiliseye geçici 

olarak konmuştur. Köylerde terk edilmiş araziler vardır ama bura-

larda yerleşim yeri yoktur. Maraş civarındaki terk edilmiş araziler ise 

birbirinden kopuk, uzak yerlerdedir. Bu sebeple çoğunlukla ziraat 

ehli olduğu anlaşılan muhacirlerin kullanımına açılması uzun zaman 

alacaktır. Maraş Valisi şehirdeki olumsuzlukları sıraladıktan sonra 

muhacirlerin bir an önce ziraat yapabilmeleri için tahsisat ayrılmasını 

ve Maraş’a göçmen gönderilmemesini istedi.
19

 Maraş Valiliğinin bu 

yazısı üzerine Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti, Adana’daki yetkili-

lere Maraş’ta iskanın müşkül olmasından dolayı buraya muhacir sev-

kiyatının durdurulmasını emretti.
20

 Bununla birlikte Mübadele, İmar 

ve İskân Vekâleti, 14 Ağustos 1924’te gönderdiği yazıda bazı tespitle-

rini paylaştığı Maraş Valiliğinden şu konular hakkında da bilgi istedi: 

 

18
 Mübadil ve Mültecilere Tahsis Edilen Gayrimenkullere Ait Tevzi Defteri. 

19
 BCA. 272-11 / 19-91-17-1. 

20
 BCA. 272-11 / 19-91-17-2. 
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1. Maraş’ta 40 hanede iskân edilen 337 nüfus için aile başına kaç 

dönüm arazi verilmiştir? İçlerinde sanatkâr varsa dükkân ve-

rilmiş midir? 

2. Geriye kalan 263 nüfusun Elbistan’a gönderilmesini uygun 

görmüyorum. Maraş’ta amacına uygun kullanılmayan 148, ta-

mir edilebilir 291 ev, 10207 dönüm tarla, 2467 dönüm bağ ve 

bahçe bulunduğuna göre geriye kalan muhacirlerin hatta 

daha fazlasının Maraş’ta iskânı mümkündür. Bunun için iskân 

hakkı olmadığı hâlde haksız yere terk edilmiş evlerde oturan-

ların en büyük memurdan başlayarak bir an önce tahliye edil-

mesi gerekmektedir.  

3. Arazi vermek şartıyla 263 muhacirin Maraş’ta iskânını ve bun-

lardan başka ne kadar cins ve miktarda muhacir kabul edile-

bileceğinin bildirilmesi.
21

 

İskân çalışmalarında en önemli amaç muhacirlerin bir an evvel 

barınacağı bir yer temin etmek oldu. Bu amaçla, 1923 yılı içerisinde 

mevcut evlerin satılmaması ve tamirlerinin yapılmasını içeren bir ka-

rarname çıkarılarak bu amaçla vali ve kaymakamların başkanlığında 

mühendis ve memurlardan oluşan üç-dört kişilik komisyonlar kurul-

muştu.
22

 Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti, emvalimetrukenin amacı 

dışında kullanılmasına müsaade etmeyerek buralarda haksız yere ika-

met eden memur, asker ve eşrafın derhal buralardan çıkarılmasını ve 

bu yerlerin muhacirlere tahsis edilmesini istedi. İmar faaliyetleri için 

ihtiyaç duyulan yapı ustası, demirci, doğramacı gibi meslek sahipleri 

bu komisyonlar aracılığıyla bulundu. Öte yandan meslek sahibi olan 

muhacirler de tespit edilip onların iskânları ihtiyaç duyulan bölgelere 

yapıldı. Ancak eldeki belgelere göre Maraş’a gelen muhacirlerin çok 

büyük kısmı çiftçiydi, farklı iş yapanlar da memurdu.
23

  

 

21
 BCA. 272-11 /19-91-17-3. Kazalarda komisyonlar kurulmasıyla ilgili bir başka belge 

için Bkz.: BCA. 272-11/19-96-8. 

22
 BCA. 272.11/16-68-11. 

23
 BCA. 272.11/16-70-5-12. 
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Mübadele sonucunda Maraş’a; Onsaray, Serfice, Kesriye, Galisete 

ve Vegaşite’den toplam 120 aile geldiği, bunların sayısının 520 kişi ol-

duğu ve çoğunun Kesriyeli oldukları tespit edilmiştir.
24

 Mübadele 

kapsamı dışında gelen göçmenlerle bu sayının oldukça arttığı anlaşıl-

maktadır. 

Mübadele ile gelen muhacirlere 16 Nisan 1924 tarihli kanun ge-

reği, memleketlerinde bıraktıkları mallar değerinde mal verilmesi, 

(tasfiye talepnamelerine göre) yanlarında getirdikleri mallardan vergi 

alınmaması 1 Aralık 1924 tarihinde bütün vilayetlere bir genelge ile 

duyurdu.
25

 

Maraş’a Gelen Mübadillere Ait Tasfiye Talepnameleri 

Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi sonucunda Türkiye’de belirlenen 

yerlerde iskân edilecek olan mübadillerin yanlarında götüremediği ta-

şınır ve taşınmaz mal ve mülklerin dökümünün yapılarak Türkiye’de 

ortaya çıkabilecek sorunların çözümü için yerleşim yapılan 249 nok-

taya planlama ve uygulamayı yürütmek, çıkabilecek sorunları çözüm 

noktasına ulaştırabilmek, planlama ve uygulamayı gerçekleştirip, ge-

reksinimleri karşılamak için kurulan “Mübadele İmar ve İskân 

Vekâleti” mübadillere ait mal dökümlerinin kayıtlarını tutmakla gö-

revlendirilmiştir. Buna bağlı olarak da gelenlerin geldikleri yerlerde 

bulunan taşınmaz mallarını beyan etmeleri istenmiş ve varsa tapu ile 

gerekli belgelerin eklenmesi ile malları edindikleri tarih ve kişilerin 

sorulduğu tasfiye talepnamelerinin düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. 

Bu talepnamelerde geride bırakılan ev, işyeri, bahçe ve tarla gibi ta-

şınmazların adedi ve yüzölçümleri beyan esasına göre kayıt altına alın-

mıştır. Mübadeleye tabi tarafların taşınmaz mal varlıklarını gösteren 

ve “Mübadil Tasfiye Talepnamesi” olarak isimlendirilen bu belgeler yerel 

makamlarca saklanıp, tasfiye işlerini yürütmekle görevlendirilen 

 

24
 BCA. Muhacir Kayıt Defteri (Şark Mültecilerine Ait Yeni 926 senesine ait isim 

defteri), Defter Kod: 271 

Defter No: 2, İl: Kahramanmaraş Merkez, Sayfa Adedi:215, Tarih: 1916-1922.  

25
 BCA. 272.11/20-101-24(17.12.1924). 
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“Muhtelit Komisyon”a verilmiştir. Mübadillere ait bu kayıtlar esas alı-

narak, gittikleri ülke tarafından eş değerde mülk sağlamaları öngörül-

müştü.
26

 Mübadeleye tabi olanların taşınmaz mal varlıkları böylece ka-

yıt altına alınmıştır. Söz konusu vesikalar, dört nüsha halinde hem 

mübadilin gideceği ülkeye hem de kendisine verilecek şekilde hazır-

lanmıştır.
27

 Talepnamede öncelikle ilgilinin geldiği yer, meslek du-

rumu, yaşı, tahsil durumu ve okuryazar olup olmaması gibi hususlar 

da sorulmuştur. Talepnamelerin incelenmesinden Okuryazar olama-

yanların resmi işlemlerini yürütecek bir vekil tayin ettikleri anlaşıl-

maktadır. Bu bağlamda Yunanistan’dan Maraş’a gelmiş olan mübadil-

lere ilişkin Tasfiye talepnameleri Devlet Arşivi’nde bulunmaktadır. 

Bunlardan tespit edilenlerin listesi aşağıdadır. 

Maraş’a Gelip Tasfiye Talepnamesi Veren Mübadiller
28

 

Maraş’a mübadiller yerleştirilmiş olmasına rağmen Devlet Arşiv-

leri’nde sadece altı adet tasfiye talepnamesinin yer alması düşündü-

rücü olmakla beraber bunun bazı sebepleri olabileceği akla gelmekte-

dir. Bazı ailelerin tasfiye talepnamesi vermediği ya da vermişlerse bile 

bunların arşivde tasnif edilmediği düşünülmektedir. Maraş ile ilgili 

iskân bilgilerini yerel memurların tuttuğu muhacir kayıt belgelerin-

den elde ediyoruz. Bu defterlerde muhacirlere verilen bağ, bahçe ve 

tarla ile ilgili bilgileri elde etmek mümkündür. Ancak sanatkâr olup 

da dükkân, mağaza vs gibi yerler verilenler varsa bunları tespit etmek 

mümkün olamamaktadır. Maraş’a gelip tasfiye talepnamesi verenler 

şu şekilde tespit edilmiştir: 

Selanik Vilayeti, Drama livası Doksad köyünden gelen Maraşlı 

Hasan Dayı’ya ait tasfiye talepnamesine göre bu kişi tütün rençberidir. 

 

26
Seçil Akgün, “Birkaç Amerikan Kaynağından Türk-Yunan Mübadele Sorunu”, 

Üçüncü Askeri Tarih Semineri Türk Yunan İlişkileri Bildirileri, Genel Kurmay 

Başkanlığı Yayınları, Ankara. 1986, s. 250 

27
İsmail Özçelik, “Tasfiye Talepnameleri Işığında Hatay-Dörtyol’a Yerleştirilen Mu-

badillere İlişkin Bazı Değerlendirmeler”, Anavatan’a Katılışının 80. Yılında Hatay 

Uluslararası Sempozyumu, 4-6 Nisan 2019, Hatay. 

28
 6 Adet Tasfiye Talepnamesi tespit edilmiştir. Bunlardan biri sorun çözümlenmediği 

için tekrar verilmiştir. 
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Balkan Savaşları sonrasında malları Yunan hükümeti tarafından mü-

sadere edilip Rum muhacirlere verilmiştir. Mübadele anlaşması üze-

rine mallarını muhtelit komisyona kaydettirip Türkiye’ye gelmiştir.
29

 

Girit Vilayeti Hanya Livası Hünkâr Mahallesinden gelen Mehmet 

Maraşitaki oğlu Hüseyin’e ait tasfiye talepnamesine göre mağaza sa-

hibi olduğu anlaşılmaktadır.
30

 

Selanik Vilayeti İkişerif Mahallesi’nden gelip Maraş ilinde iskân 

edilen Mehmet Emin kızları Makbule ve Şükriye’ye ait tasfiye talepna-

mesi.
31

 

Girit Vilayeti Hanya Livası Hünkâr Mahallesinden gelen memur 

Hüseyin Kaptanoğlu Mustafa Ekrem ve kızı Şevkiye’ye ait tasfiye ta-

lepnamesi verdikleri Hüseyin Bey’in muhasebe katiplerinden olduğu 

anlaşılmaktadır.
32

 

Selanik Vilayeti, Ustrumça Vilayeti Yeni Mahalle’den gelip Maraş 

ilinde iskân edilen çiftçi Uleyman oğlu Ahmet torunu Uzika’ya ait tas-

fiye talepnamesi.
33

 

Selanik Vilayeti, Ahmet Subaşı Mahallesi’nden gelip Maraş ili, Ba-

yezid Mahallesi’nde iskân edilen memur Ahmet oğlu Mehmet Ali’ye 

ait tasfiye talepnamesi.
34

 

SONUÇ 

1923 yılı ve sonrasında Yunanistan’dan gelen mübadiller Ana-

dolu’nun çeşitli kent, kasaba ve köylerine yerleştirildikleri gibi, bun-

lardan bir kısmı da Maraş’a yerleştirilmiştir. Maraş’a gelen mübadille-

rin çoğunlukla Kesriye’den geldikleri tespit edilmiştir. Mübadillerden 

Maraş’a yerleşenlerin neredeyse tamamının çiftçilik mesleği ile uğraş-

tıkları gözlemlenmiştir. Bu bilgileri, iskân sırasında yerel memurların 

 

29
 BCA. 130-16-13-2/8703150-11 (28.02.1924). 

30
 BCA. 130-16-13-2/44-40-13 (06.05.1924). 

31
 BCA. 130-16-13-2/362-20-23 (22.08.1925). 

32
 BCA. 130-16-13-2/41-19-9 (11.06.1925). 

33
 BCA. 130-16-13-2/396-248-2 (01.06.1926). 

34
 BCA. 130-16-13-2/367-55-14 (02.08.1928). 
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tuttuğu ve muhacirlere bağ, bahçe, tarla tevzi işlemlerinin kaydedil-

diği “Muhacir Tevzi Defterleri”nden öğrenmek mümkündür.  

Türkiye’ye gelen mübadiller terk ettikleri yurtlarındaki mallarıyla 

ilgili tasfiye talepnameleri elde ettiler ve bunun karşılığı olarak kendi-

lerine ev ve işyeri verilmeye çalışıldı. Maraş’a gelen mübadillerle ilgili 

tasfiye talepnamelerinin sayısının oldukça az olduğu görülmüştür. Bu, 

mübadiller arasında farklı meslek icra edenlerin olup olmadığını tes-

pit etmemizi güçleştiren bir durumdur. Bütün bunlara rağmen kayıt-

lardaki bilgiler ışığında Maraş’a gelen göçmenler ve burada uygula-

nan iskân politikasını ortaya koymak mümkün olabilmektedir. Buna 

göre Maraş’a; mübadiller, mübadele dışı gelen göçmenler ve -I. 

Dünya Savaşı sırasında 1916-1921 yılları arasında bölgede nüfus ha-

reketliliğine yol açan- “Şark Mültecileri”nin bazılarının da iskân edil-

diği tespit edilmiştir. 

Göç hareketlerinden etkilenen Maraş’ta kapsamlı bir imar ve 

iskân çalışması yapılması icap etti. Ermenilerin boşalttığı bazı ev ve iş-

yerleri bu kapsamda değerlendirildi. Tarla, bağ ve bahçelerin ekilip 

biçilmesi, bakımı hükümetin öncelikleri arasında yer aldı. Maraş eko-

nomisinin bu şekilde yeniden canlandırılması hedeflendi. 
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