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Öz 
II. Dünya Savaşı, Mihver ve Müttefikler arasında üç kıtaya yayılmış bir savaştır. Bu sava-

şa katılmayan Türkiye Cumhuriyeti, ikinci bir dünya savaşına katılacak kadar askerî 
teçhizatı ve ekonomik yeterliliği olmadığından savaş boyunca tarafsızlığını korumaya 
çalışmıştır. Ancak savaşa katılan devletler, boğazları kullanarak ulaşımı kolaylaştırmak 
ve yeni cephe açılmasını sağlamak istediklerinden Türkiye’yi harbe girmesi konusunda 
sürekli baskı altında tutmuşlardır. Bütün baskılara rağmen Türk Hükümeti, oyalamalar 
ve ertelemelerle savaşın sona ermesine üç ay kalıncaya kadar tarafsızlığını korumuştur. 

Bu süreçte boğazları kullanamayan Almanya, Barbarossa Planı çerçevesinde savaş gemi-
lerini Karadeniz’e taşımak için başka çözüm yolları aramış, kara ve nehir yolunu kullana-
rak Karadeniz’e ulaşabilmeyi başarmıştır. Önemli kayıplar verdiren bu harekât başarısız 
olunca Ruslara teslim olmak istemeyen Karadeniz’deki Alman subayları aldıkları emirle 

denizaltılarını batırıp Türkiye üzerinden Ege Adaları’na ulaşmayı planlamışlardır. Ne var 
ki Türkiye topraklarında çok geçmeden yakalanan Hitler’in deniz askerleri, Türk askerî 
yetkilileri tarafından teslim alınarak 19 Eylül 1944 ile 21 Temmuz 1946 tarihleri arasında 

önce enterne statüsünde Beyşehir’de zorunlu ikamete tabi tutulmuş, ardından Türki-
ye’nin savaşa girmesi ile Isparta’da esir statüsünde misafir edilmişlerdir. 

Bu çalışmada iki yıl boyunca Türkiye’de misafir edilen yaklaşık 320 civarındaki Alman 
deniz askerinin hatıratları, günlükleri ve kaynak kişilerin anlatımları ışığında sekiz aylık 

sürede zorunlu ikamete tabi tutuldukları Beyşehir’deki günleri ele alınmaktadır. 
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Anahtar Kelimeler 
II. Dünya Savaşı, Almanya, Beyşehir, Denizaltı, Enterne 

 
AN INTERN CAMP IN BEYŞEHİR IN THE YEARS OF WORLD WAR II 

(HİTLER’S SOLDIERS IN BEYSEHİR) 
 

Abstract 
World War II is great war between the Axis and the Allied groups spanning three continent. 

Republic of Turkey, which keep out of the war was tried to maintain neutrality during the war 
because its wasn’t enough to join to second a world war its military supplies and economic suffici-
ency. However participating states in the war, because they want to facilitate on the transportation 
and to open a new front by using the straits were kept under constant pressure to enter the war in 

Turkey. Although all the pressures, Goverment of Turkish has maintained to neutrality with delays 
and reprieves until three months before the war ends. Germany, which could not use the throats in 

this process, sought other solution to move to The Black Sea it warships within Barbarossa Plan 
and its has succeeded to transport to the sea by using road and river road. When was failed this 

operation which caused significant losses, German officers in The Black Sea who not want to sur-
render to the Russians had planned that their arrive from in Turkey to Aegean İslands after sinking 
their submarines with their taken a order. But Hitler’s naval soldiers who soon caught in the terri-

tory of Turkey at the fist has been subjected to obligotary residence in intern status in Beysehir, 
then were hosted like guest in prisoner status of war in Isparta with Turkey’s entry into World 

War II between September, 19 1944 and July, 21 1946. 
In this study, approximately 320 German naval soldiers were guest in Turkey is expressed to days 
of interned in Beysehir their where were subjected to compulsory residence within an eight-month 

period that in the light of their lives memoirs, diaries and expressions of the persons. 
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GİRİŞ: KONU VE KAYNAKLAR 
I. Dünya Savaşı’ndan sonra dünya devletleri arasında silahlanma yarı-

şının başlaması ve yenilen devletlerin yeni savaş taktikleri ile kaybettiklerini 
geri alma istekleri büyük bir savaşa yol açtı. Bu konuda ilk adımı atan Al-
manya, kısa vadede üstünlüğü sağlamaya yönelik olarak “Yıldırım Savaşı” 
denen yeni bir savaş doktrinini Polonya üzerinde uygulamaya koydu. Böy-
lece Almanya’nın 1 Eylül 1939 tarihinde Polonya’yı işgal etmesi ile II. Dün-
ya Savaşı başlamış oldu (Tekeli-İlkin, 2013: 123; Hart, 2015: 37). Hemen ar-
dından, Almanların kazandığı zaferler karşında cesaretlenen İtalya, 1939’un 
Nisan ayında Arnavutluk’u işgal etti. Çok geçmeden İngiltere ve Fransa da 
3 Eylül 1939 tarihinde Almanya’ya savaş ilan ettiklerini duyurdu (Sander, 
2007: 124). Nitekim Fransa, bu sıralarda Maginot Hattını güçlendirip Al-
manya’nın batısına bazı saldırılar düzenlemeye başladı (Hart, 2015: 45). 
Diğer taraftan Almanya’dan gelecek tehlikeler karşısında Baltık ülkelerini 
denetimi altına alan Rusya, 30 Kasım 1939’da Finlandiya’yı işgal etti (Arma-
oğlu, 1999: 186; Tekeli-İlhan, 2013: 150). Mayıs 1940’a gelindiğinde Finlandi-
ya ve Doğu Polonya Rusya’nın, Batı Polonya, Danimarka ve Norveç ise 
Almanya’nın hâkimiyeti altına girmişti (Sander, 2007: 129). Almanya, doğu-
sunu ve kuzeyini güvence altına aldıktan sonra Fransa üzerinde sınır ötesi 
harekâtına devam etti ve 9 Haziran 1940’ta Paris’e girdi. 22 Haziran 1940 
tarihinde imzalanan ateşkes sonucunda Fransa teslim alındı (Armaoğlu, 
1999: 188-189). 

Savaştan önce tarafsızlık yasası çıkaran Amerika, daha sonra Hitlere 
karşı mücadele edenlere, Ödünç Verme ve Kiralama Yasası ile destek vere-
rek II. Dünya Savaşı’nda safını göstermiş oldu. 1941 yılına gelindiğinde 
Amerika’nın yardım politikası ile Japonya’nın Güney Asya’daki yayılmacı 
politikasının çakışması neticesinde Japonya, Amerika’nın kara ve hava üssü 
olan Pearl Harbour’a saldırdı. Japonya’ya bu konuda destek veren Hitler, 
saldırıdan 4 gün sonra Amerika’ya savaş ilan edince ABD de savaşa katıl-
mış oldu (Uçarol, 1995: 605-607; Hart, 2015: 276). Böylece Avrupa’da başla-
yan II. Dünya Savaşı pasifikten Amerika kıtasına kadar geniş bir cepheye 
yayıldı. 

1939-1945 yılları arasında dünyayı kasıp kavuran savaşta Türkiye, I. 
Dünya Savaşı’nda yaşadığı acılardan dolayı, toprak bütünlüğü tehdit edil-
mediği sürece savaştan uzak durarak tarafsızlığını korumaya çalışmıştır 
(Uçarol, 1995: 820; Armaoğlu, 2007: 304; Tuncer, 2008: 186). Zaten Türki-
ye’nin II. Dünya Savaşı’na girmesini gerektirecek herhangi bir mesele de 
yoktu. Ancak jeopolitik konumu, boğazların denetimi ve Akdeniz ülkesi 
olması, savaş sürecinde Türkiye’nin dünya siyasetinin gündemine girmesi-
ne sebep oldu (Tuncer, 2012: 46). Bununla birlikte, Türkiye, Osmanlı’nın I. 
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Dünya Savaşı’nda aldığı ağır kayıpları dikkate alarak toprak bütünlüğüne 
karşı herhangi bir harekette bulunulmadığı sürece tarafsızlığını sürdürdü. 
Ancak Türkiye’nin tarafsızlık politikası ülke için tam manada bir rahatlama 
sağlamadığı gibi, savaşın ekonomik ve siyasi etkilerini derinden yaşamasına 
neden oldu. Bu süreçte savaşa aktif olarak katılmayan Türk Hükümeti se-
ferberlik ilan ederek savunma alanına yatırım yaptı ve devletlerin tavrına 
göre denge siyaseti izledi. Başlangıçta, Almanya’nın “hayat sahası” politika-
sını uygulamaya koyması Türkiye’yi İngiltere ve Fransa’ya yakınlaştırmıştı. 
Savaşın başlamasından bir süre sonra dönemin Sovyetler Birliği Dışişleri 
Bakanı Molotov, mevkidaşı Saraçoğlu ile olan görüşmesinde boğazlar üze-
rinde ortak bir denetim önerisinde bulundu ancak bu öneri Türk yetkililer 
tarafından kabul edilmedi (Gönlübol, 1987: 142; Tekeli-İlhan, 2013:143). Ne 
var ki Molotov ile yapılan görüşmenin etkisiyle 19 Ekim 1939 tarihinde 
Türk-İngiliz-Fransız üçlü ittifak antlaşması imzalandı. 1940’a gelindiğinde 
Türkiye, dış siyasetinde Almanya’ya karşı Balkan Paktını güçlendirmek 
istediyse de Bulgaristan’ın katılmaması ve diğer üyelerin isteksizliği nede-
niyle yalnız kaldı. Bu sıralarda Fransa da Türkiye’nin savaşa girmesi husu-
sunda baskı yapmaktaydı. Almanya’ya teslim olmuş bir devletin Türkiye’yi 
savaşa dâhil etmek istemesi tartışmalara sebep oldu. Üstelik Almanya’nın, 
yeni bir düzen getirme düşüncesiyle Balkanlara inme sinyalleri Türkiye’yi 
bir hayli tedirgin etti (Tekeli-İlhan, 2013: 180). 

1941 yılı ocak ayında Almanya’nın Romanya’ya askerlerini gönderip 
Bulgaristan’a sızması neticesinde Türkiye batı sınırı boyunca güvenlik ted-
biri alarak İstanbul dâhil 6 ilde sıkıyönetim ilan etti (Tekeli-İlhan, 2013: 184). 
Ayrıca sınır güvenliğini kuvvetlendirmek için 17 Şubat 1941’de Bulgaristan 
ile bir saldırmazlık paktı imzalayarak savaşa girmesi konusundaki baskılara 
rağmen tarafsızlığını korumaya devam etti (Özçelik, 2010: 258). Bu çekince-
ler karşısında Balkanlara inen Almanya ile 18 Haziran 1941 tarihinde Türk-
Alman Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması imzalandı. Anlaşmada her iki 
devletin birbirlerinin toprak bütünlüğüne saygı göstermesi kararlaştırıldı. 
Hali hazırda Almanya, Sovyetler karşı saldırı hazırlığında olmasından do-
layı Türkiye’yi karşısına alarak savaş alanını genişletemezdi (Gönlübol, 
1987: 142). Bu nedenle 16 Aralık 1941’de Stalin ve dönemin İngiltere Dış 
İşleri Bakanı Antony Eden’in Moskova’daki görüşmelerinde Türkiye’nin 
savaşa girmesi konusunda farklı bir yol izlendi. Görüşmede Türkiye’ye On 
İki Ada ile Bulgaristan’ın güney kısımlarından ve Suriye’nin kuzeyinden bir 
miktar arazinin verilmesi kararlaştırıldı. Bunların karşılığında Sovyetler, 
Türkiye’den boğazların kullanımını isteyecekti. Ancak Türk Hükümeti Sta-
lin ve A. Eden’in bu önerilerini tarafsızlık politikasını zedelememek için 
reddetti (Tuncer, 2012: 102). II. Dünya Savaşı sırasında Türk dış siyasetini 



12/24 • ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TARİHİN PEŞİNDE • 129 

 

fazlasıyla meşgul eden boğazlar, 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Tür-
kiye’ye bırakılmıştı. Sözleşmeye göre tehdit altında hissettiğinde, savaşan 
devletlerin savaş gemilerinin boğazlardan geçişi Türkiye’nin kararına bağ-
lıydı (Soysal, 2005: 274-276). Nitekim savaşın başından 1941 yılına kadar 
boğazlar hususunda Türkiye’ye yapılan her türlü baskı bu sözleşmeye da-
yanarak bertaraf edilebilmişti. 

Türk Hükümeti’ni boğazlar konusunda en çok uğraştıran ülke olan 
Almanya’nın Rusya üzerinde “Barbarossa Planı”nı uygulamak üzere kara 
harekâtına destek sağlayabilmesi için iki seçeneği vardı. Bunlardan biri sa-
vaş gemilerini boğazlardan geçirmek, diğeri ise Türkiye’den donanma satın 
almaktı. Bu amaçla Almanya, Türk Hükümeti’nden önce Atılay, Yıldıray ve 
Saldıray isimli üç gemiyi satın alma teklifinde bulundu (Kolay, t. y.: 3). An-
cak Almanya’nın bu isteği reddedilince kendi donanmasından U-9, U-18, U-
19, U-20, U-23, U-24 denizaltılarını boğazlardan Karadeniz’e geçirmek için 
Türkiye’ye yeni bir teklif sundu. Ne var ki bu teklifler, hem Boğazlar Söz-
leşmesine aykırı olmasından hem de tarafsızlık ilkesi nedeniyle Türkiye 
tarafından kabul edilmedi. Zira Almanya’nın yapacağı siyasî bir manevra, I. 
Dünya Savaşı’nda olduğu gibi Türkiye’yi savaşa götürebilir ve aynı senaryo 
tekrar yaşanabilirdi. Bu şartlarda Almanya denizaltılarını Karadeniz’e ge-
çirmenin başka yollarını aramak zorundaydı. Boğazlardan geçmek müm-
kün olmadığına göre denizaltıları karadan ve parçalar halinde Karadeniz’e 
taşımak mümkün olabilirdi. Nihayetinde oldukça zor bir plan olmasına 
rağmen Dresden ve Ingolstadt kara yolu ile Elbe ve Tuna nehir yolu kullanı-
larak denizaltıların taşınması ve Karadeniz’e çıkarılması gerçekleştirildi. 
Altı Alman Denizaltısı Karadeniz’de birçok Rus gemisini sulara gömmüşse 
de bu süreçte U-9, U-18, U-24 denizaltıları Ruslar tarafından batırıldı. Bunun 
üzerine Almanya Rusya’nın eline geçmemesi için diğer üç denizaltısını 
Türkiye’ye satma teklifinde bulundu. Türk Hükümeti’nin bu teklifi reddet-
mesi üzerine Alman Deniz Kuvvetleri Başkomutanı olan B. Amiral Karl 
Dönizt, mürettebata, denizaltılarını Türkiye’nin Karadeniz sahillerinde ba-
tırmaları ve kıyıya çıkarak Ege adalarındaki Alman birliklerine ulaşmaları 
emrini verdi. Ancak süreç planlandığı ve düşünüldüğü gibi olmadı. Alman 
subay ve erleri Türkiye’nin Karadeniz sahillerinde üç ayrı noktada denizal-
tıları batırdıktan sonra Türkler tarafından fark edilerek gözaltına alındılar. 
Hitlerin çok sayıdaki deniz subay ve askeri, Türk askerî yetkililer tarafından 
teslim alınarak 19 Eylül 1944 ile 21 Temmuz 1946 tarihleri arasında iki yıl 
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boyunca önce enterne (intern1) statüsünde Beyşehir’de zorunlu ikamete tabi 
tutulmuş ve ardından da Türkiye’nin savaşa girmesi ile Isparta’da esir sta-
tüsünde misafir edilmişlerdir (Muşmal-Korucu, 2013: 238). 

Türkiye topraklarında yakalanan Hitler’in askerlerinden bazıları Türki-
ye’de kaldıkları iki yıl boyunca çeşitli günlükler tutmuşlardır. Bunlardan 
biri Karadeniz’de batırılan U-23’ün Komutanı Üsteğmen Rudolf Arendt’in 
günlüğü olup 2003 yılında Almanca olarak yayımlanmıştır (2003). Bununla 
birlikte Milliyet Gazetesi Yazarı Lale Çakıroğlu’nun Almanya’da katıldığı 
bir anma toplantısında tesadüfen öğrendiği olayın canlı tanıkları tarafından 
tutulmuş iki adet anı defterinin varlığı bilinmektedir. Yaklaşık 400 sayfa 
olduğu ifade edilen Beyşehir’de ve Isparta’da tutulmuş notlardan oluşan ve 
belli bir kronoloji izlemeyen anı defterleri sadece denizcilerin anılarını içeri-
yor. U-19 Denizaltısının Komutanı Hubert Verpoorten tarafından limon 
sandığının içinde yurtdışına çıkarılmış olan anı defterlerinde Karadeniz’de 
denizaltıların batırılma hadisesinden itibaren subayların Beyşehir’de ve 
Isparta’da yaşadıkları olaylar anlatılmıştır. Alman Subaylarla yapılan röpor-
tajlar ve bu günlüklerden yapılan alıntılar da 1989 yılında Lale Çakıroğlu 
tarafından Milliyet Gazetesi’nde bir dizi yazı halinde yayımlanmıştır (Milli-
yet, Akrep Harekâtı, 1-12 Başlıklı Yazı Dizisi, 3 Eylül 1989-15 Eylül 1989). 

Türkiye’de ikamet ettirilen Alman askerlerle ilgili başka kaynaklara da 
ulaşılmıştır. Bunlardan ilki II. Dünya Savaşı’nda tarafsız olan İsveç ve İsviç-
re’nin Türkiye’de enterne edilen Almanların durumlarını yerinde görmek 
amacıyla yaptıkları ziyarete dair tuttukları raporlardır. Söz konusu bu ra-
porlar Rudolf Arendt’in 2003 yılında yayımladığı kitabının ek bölümünde 
yer almaktadır. Raporlarda özellikle rütbesiz Alman askerleri ile astsubayla-
rın Beyşehir Kampı’ndaki durumlarına dair detaylı tespitler yer almaktadır 
(Arendt, 2003: 329-330). Konuyla ilgili bir diğer kaynak da tarafımızdan 
yapılan görüşme ve mülakatlardır. II. Dünya Savaşı sırasında Beyşehir’de 
yaşamış bazı kişilerle 2013 yılında yaptığımız görüşmelerde elde edilen 
bilgiler tarafımızdan hazırlanan çalışma İstanbul’da yapılan bir sempoz-
yumda bildiri olarak sunulmuştur (Muşmal-Korucu, 2013: 225-249). Ancak, 
konunun bir bildiri çerçevesinde ele alınmış olmasının getirdiği sınırlamalar 
ile zaman içerisinde yaptığımız araştırmalarda yeni belge ve bilgilere rast-
lanması nedeniyle bu önemli hadisenin yeniden ve etraflıca ele alınmasında 
fayda olduğu düşünülmüştür. Bu nedenle çalışmada hatıratlar, günlükler 
ve kaynak kişilerin anlatımları ışığında Hitler’in askerlerinin sekiz aylık 

 
1  Cambridge sözlüğünde “İntern”, özellikle savaş zamanında siyasî ve askerî sebeplerle birinin hapsedil-

mesi olarak tanımlanmıştır. Bk. Cambridge Dictionary, 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/intern, tarih: 19.08.2020. 



12/24 • ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TARİHİN PEŞİNDE • 131 

 

sürede zorunlu ikamete tabi tutuldukları Beyşehir’deki günleri detaylı ola-
rak ele alınmaktadır. Şüphesiz bu çalışma ve bundan sonra ortaya çıkacak 
olan yeni bilgi ve belgeler konu hakkında yeni araştırma, film ve belgeseller 
yapılmasının yolunu açabilecektir. 

 
I. DENİZALTILARIN YOLCULUĞU 
Alman denizaltılarının Karadeniz’e taşınma sürecinin oldukça meşak-

katli ve son derece ilgi çekici olduğu anlaşılmaktadır. Zira hem denizaltıla-
rın boyutu ve ağırlığı hem de karadan ve denizden yapılacak olan sevkiya-
tın son derece zahmetli olması bu uzun yolculuğun iyi planlanmasını gerek-
tiriyordu. Sevkiyat hazırlıklarının yapılması için Alman Donanma Komu-
tanlığı tarafından yaklaşık beş ay gibi bir süre öngörülmüştü (Kolay, t. y.: 3-
4). Donanma komutanlığınca öncelikle nakil sürecini gerçekleştirecek nakli-
ye ve yükleme uzmanları, şoförler, gemi inşaatçıları, telsizciler, kılavuzlar, 
nehir nakliyatı için mürettebat ve trafik polislerinden oluşan 600 kişilik bir 
nakliye grubu kuruldu. Karadeniz’e taşınmasına karar verilen U-9, U-18, U-
19, U-20, U-23 ve U-24 denizaltıları genel olarak 42,7 m uzunluğunda 4,1 m 
genişliğinde ve her biri 270 ton ağırlığında olup Tip II-B sınıfı tekne boyu-
tundaydı. Bu nedenle nakliye için 121 adet traktör, 43 adet römork çok sayı-
da kamyon ve servis aracı hazırlandı. Nehir taşımacılığı için de su römor-
körleri kiralandı. Ancak nakliye planının bir kısmının gerçekleştirileceği 
Elbe Nehri’nin derinliği denizaltıların seyri için çok uygun değildi. Hem bu 
nedenle hem de karayolundaki köprü altı geçişleri için U-Boat’lara özel 
çözümler üretildi. Denizaltıların makine aksamları tamamen çıkarıldı ve 
silah teçhizatları sökülerek bütünüyle hafifletildi. Ardından U-Boat ambalajı 
denilen bir biçimde yan yatırılan denizaltılar nehir römorkörlerine konuldu 
(Şarman, 2003: 17). Böylece 1941 yılında gizlice ve sakin bir şekilde ilerleme-
ye başlayan denizaltıların Karadeniz yolculuğu; öncelikle Kaiser Wilhelm 
Kanalı ve Elbe Nehri üzerinden Hamburg’dan Dresden’e, daha sonra Dres-
den’den kara yoluyla Ingolstadt’a ve nihayet Ingolstadt’tan Tuna Nehri 
üzerinden Galatz ve Köstence’ye varılması şeklinde planlandı2. 

Denizaltıların Karadeniz yolculuğu U-19’un komutanı Hubert Verpoor-
ten tarafından şöyle anlatılmaktadır: “18 Mart 1941 günü Hitler’in komutanla-
rıyla yaptığı toplantıda Karadeniz’e bir denizaltı filosu gönderilmesi ve bu filonun 
Köstence’de üslenmesi planlanır. Ancak bu gemiler Karadeniz’e nasıl götürülecektir. 
Türkiye tarafsızdır, Boğazlar kapalıdır. Tek çare denizaltıların kara ve nehir yolun-
dan hedefe ulaştırılmasıdır. Baltık Denizi’nden Karadeniz’e, Kiel Limanı’ndan Kös-

 
2  Denizaltıların kara ve denizden taşınma güzergâhı için bk. Ek-1. 
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tence’ye 1800 km. üstelik savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Olağanüstü bir plan. 
Hitler’in bu imkânsız gibi görünen planı Alman, Amerikan işbirliği sayesinde ger-
çekleşir. Nasıl mı? Savaşın ilk yıllarında Alman savaş sanayinin doymak bilmeyen 
ağzını beslemek için Alman Amerikan petrol şirketi, petrol gemilerini karadan Tuna 
Nehri’ne dek taşımış. Oradan da Romanya’ya yüzdürerek ham petrol getirmiştir. 
Şimdi aynı yoldan denizaltıları Romanya’ya götürmek neden olmasın? İlk aşamada 
Karadeniz’e taşınacak altı denizaltının nasıl demonte ve monte edileceği planlandı. 
Projenin başında savaş bakanlığından Dymann vardı. Montaj çalışmalarında ise 
Kiel Tersanesi’nde görevli mühendis Baum Garten. Her şey son derece gizli yürü-
tülmekteydi. Operasyondan haberi olan görevli sayısı toplam 600’dü ve bu kişiler 
Kiel’den denizaltılarla birlikte Köstence’ye dek gideceklerdi. 1942 ilkbaharında At-
lantik’te seyreden U-9, U-19 ve U-24 denizaltıları kızağa çekildi. Ağustos ayında da 
U-18, U-20, U-23 en küçük bölümüne dek parçalara ayrılan bu II-B tipi küçük 
denizaltıların uskur ve kasnağı bir yana itilerek gövdeleri 90 derece yatırıldı. Aşa-
malı gerçekleşen taşımada denizaltılar, dubalar üzerinde önce Kiel’den Kayzer Wil-
helm Kanalı yoluyla Hamburg’a, oradan da Elbe Nehri’nden Dresten-Ubigau’ya 
yüzdürülecekti. İşte bundan sonraki yol Fatih Sultan Mehmed’in kadırgalarını 
karadan taşıdığı günden bu yana, belki de ilk kez bir savaşta gemilerin karadan ta-
şınması olacaktı. Denizaltılar her biri 60 tona kadar rahatlıkla yük taşıyabilen 32 
tekerlekli uzun çekici kamyonlar üzerinde saatte 8 km hızla 450 km’lik karayolunu 
56 saatte kat ederek İngolstadt Kenti’ne getirildiler. Buradan itibaren Tuna üzerin-
den nehir yolculuğu başladı. 5 duba üzerine oturtulan 3.10 m genişliği ve 1.40 m 
orta yüksekliği olan bu yükün özellikle Yukarı Elbe ve Tuna boyunca 1,23 m derin-
lik sınırının altına düşmemesi gerekmekteydi. Tuna Nehri’nin değişen su seviyeleri 
altından geçilecek köprüler hepsi milimi milimine ölçülmüş ve hesaplanmıştı. Tuna 
Nehri’ni iyi tanıyan askerî uzmanlar, bu yolculuğun inanılmayacak bir başarı oldu-
ğunu söylüyorlar. Denizaltılar Romanya’nın Tuna üzerindeki limanı Galatz’daki 
tersanelerde yeniden monte edildi. Monte işleminin ardından başta U-19 olmak 
üzere 1942 Ekim’inden itibaren Karadeniz’deki operasyonlarına başladılar.” (Milli-
yet, 4 Eylül 1989: 13). 

Denizaltıların operasyonlara başladığı 1942 yılında savaş olanca hızıyla 
devam etmekteydi. Alman orduları aynı yılın ilkbaharında Moskova önle-
rine kadar gelmişti. Moskova düşmemiş ancak ordu güney yönünde yeni 
bir saldırıya geçmek için hazırlanmıştı (Sander, 2007: 171; Hart, 2015: 337-
338). Alman Ordusu güney yönünden İran’a geçerek Türkiye’yi çember gibi 
sarıp oradan da Hindistan’a ulaşmayı planlamaktaydı. Kısa bir süre sonra 
Kırım’ı ele geçirdi ve Maikop petrol bölgesini işgal etti. Ancak bu durum 
Rusların tamamen ele geçirilmesi demek değildi. Stalingrad’da toplanan 
Rus Ordusu ile üç ay süren büyük bir ölüm kalım savaşı yapıldı (Armaoğlu, 
1999: 197; Hart, 2015: 346-347). Alman Komutanlar bu savaşı kazanamaya-
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caklarını anladılar. Ancak Hitler geri çekilmeyi kesinlikle kabul etmiyordu 
(Sander, 2007: 171). 1942 yılı boyunca doğuda kara harekâtı devam ederken, 
Türkiye için oldukça zor bir yıl yaşandı. İngiltere ve Sovyetler Birliği, Türki-
ye’yi sürekli baskı altında tutarak savaşa girmeye zorlamaktaydı. Nihayet 
12 Mayıs 1942 tarihinde yapılan ittifak antlaşması Türkiye’yi biraz rahatlat-
mıştı (Gönlübol, 1987: 161). Kuzey Afrika ve İtalya’da ise savaş olanca şid-
detiyle devam etmekteydi. ABD, 1942 Kasım ayında Fransa Afrika’sının 
Atlas Okyanusu ve Akdeniz kıyılarına asker çıkarmış, İngiltere de İtalya’nın 
Afrika’daki topraklarına asker sevk etmişti. 1943 yılının mayıs ayına gelin-
diğinde bölgedeki bütün Alman ve İtalyan birlikleri teslim olmak zorunda 
kalmıştı (Tekeli-İlhan, 2013: 259). 

Barbarossa Planı çerçevesinde Almanların saldırıları devam ederken ha-
rekâtın deniz kısmında 30. filoda görev yapan altı denizaltı 1942 yılı Ekim 
ayından 1944 yılı Eylül ayına kadar toplam 57 çatışmaya katıldı. Resmî ka-
yıtlara göre bu denizaltılar 45.426 ton geminin batırılmasını sağladı. Bunlara 
rağmen Hitler’in planları hiç de umduğu gibi gitmedi. Bölgedeki Alman 
birlikleri yavaş yavaş kapana kıstırılmaya başlanmış, U-9, 20 Ağustos 1944 
günü Köstence Limanı’na düzenlenen hava saldırısında sulara gömülmüş, 
U-18 ve U-24 de müttefik komandoları tarafından batırılarak işe yaramaz 
hale getirilmişti. Geriye kalan üç denizaltı (U-19,U-20,U-23) da Romanya’nın 
da Almanya’ya savaş ilan etmesiyle kullanacakları bir üsten yoksun kalmış-
tı. Denizaltıların geriye götürülmesi de artık mümkün değildi (Milliyet, 4 
Eylül 1989: 13; Kolay t. y.: 8). 

Karadeniz’deki manzara bu noktaya gelince Almanya, Ankara Hükü-
meti ile temas kurmaya çalışarak şu öneride bulundu: Üç denizaltı Türki-
ye’ye verilecek ve buna karşılık Türkiye’ye iltica eden Alman askerlerinin 
Ege Adalarındaki Alman birliklerine katılmasına göz yumulacaktı. Ancak 
bu öneriyi Ankara Hükümeti reddetti (Milliyet, 4 Eylül 1989: 13; Arendt, 
2003: 260)3. Bu nedenle başka bir çare kalmadığından denizaltıların Rusların 
eline geçmemesi için Alman Donanma Baş Komutanlığı’ndan Köstence’ye 
gönderilen bir emirle üç denizaltının batırılıp mürettebatın Türk toprakları-
na çıkmaları istendi (Milliyet, 4 Eylül 1989: 13). Emrin yerine getirilmesi ve 
denizaltıların en uygun yerde ve zamanda batırılması üç gün içerisinde 
tamamlandı. 8 Eylül 1944 tarihinde emre uygun olarak Karadeniz’de üç 
denizaltı, U-19, U-20 ve U-23, üç ayrı istikamette batırılma planını gerçekleş-
tirmek üzere yola koyuldu4. Bu süreçte her türlü gizli belge, silah ve mü-

 
3  Rudolf Arendt günlüğünde, Türkiye’nin bu teklifi reddetmesinin sebebinin ABD baskısı olduğunu söyle-

mektedir (2003: 260). 
4  Denizaltıların batırıldığı yerlerin konumu için bk. Ek-2. 
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himmatlar güverteden denize atılmış, torpiller 1.000 m derinliğe bırakılarak 
bütün cephane yok edilmiştir (Arendt, 2003: 340). Bir sonraki gün saat 
18.00’de üç denizaltı komutanı U-19’un güvertesinde bir gizli görüşme ya-
parak denizaltıların batırılma gün ve yeri için kararlar alınmıştır. Buna göre 
karanlığın çökmesiyle birlikte, U-23, Ağva’nın en uzak batı kesimlerinde5, 
U-20; Karasu önlerinde Sakarya Nehri’nin ve U-19’da Akçakoca önlerinde 
Mede Nehri’nin denize döküldüğü yerlerin yüksek kesimlerinde batırıla-
caktı. Denizaltılar batırıldıktan sonra karaya çıkılacak ve bütün ekiple birlik-
te Yunan kıyısındaki Alman hattına ulaşılacaktı. Toplantı saat 20.00’de sona 
ermiş ve Denizaltı Komutanları Grafen ve Arendt botlarına geri dönmüş-
lerdir. Çok geçmeden Alman Donanma Komutanlığı’nın emri harfiyen uy-
gulanmış ve U-19, 90 derecelik bir rotayla yavaş yavaş suya indirilerek 1 
saat içinde batırılmıştır (Milliyet, 5 Eylül 1989: 11)6. Diğer denizaltılar da 
planlandığı gibi 10 Eylül 1944’te belirlenen yerlerde batırılarak mürettebatı 
Karadeniz sahillerine çıkmıştır. Batırılan denizaltılardan U-20’nin batığı, 
tam 50 yıl sonra 1994 yılında Karadeniz’deki Karasu civarında bulunmuş, 
2019 yılında ise Ağva açıklarında U-23 denizaltısı olduğu tahmin edilen bir 
denizaltı enkazına ulaşılmıştır. Karadeniz Ereğli açıklarında batırılan U-19 
denizaltısına ise bütün aramalara rağmen hâlâ ulaşılamamıştır. 

 
II. DENİZALTI MÜRETTEBATININ GÖZALTINA ALINMASI 
Barbarossa Planı’nın başarısız olması Almanları beklemedikleri bir 

mağlubiyetle karşılaştırmış ve çok geçmeden 6 Haziran 1944’te savaşın ikin-
ci cephesi açılarak Normandiya çıkartması yapılmıştı. Almanlara karşı yapı-
lan bu çıkartma başarılı olunca Eylül ayının sonunda Fransa ve Belçika’da 
Alman ordusu kalmadı. Nihayet 24-25 Eylül’de Ren Nehri geçilerek Alman 
topraklarına girildi (Tekeli-İlhan, 2013: 365). Savaşın başından bu tarafa 
boğazlar meselesi nedeniyle sürekli baskı altında tutulan Türkiye hem bu 
nedenle hem de şimdi Birleşmiş Milletlere katılmasının bir gerekçesi olarak 

 
5  U-23 Alman Denizaltı mürettebat listesi için bk. Ek-3. 
6  Hubert Verpoorten U-19 denizaltısını nasıl imha ettiğini şu şekilde anlatır: “Patlayıcılar tuvalete, dizele, 

merkeze ve torpido gözüne yerleştirilmişti. Ortalık karmakarışıktı. Biz de hemen bir saattir üzerimizde bir 
mayo sular içerisindeydik. Çarkçıbaşı geminin arkasına gitti, ben de öne. Tüm kapakları açtık. Patlayıcı-
ların fitilini açtık. Merkezde buluştuk. Çarkçıbaşı her şey tamam dedi. Denizaltının her yanını tıs diye bir 
ses sarmıştı. Yukarı çıktık. Suratıma aniden gecenin serinliği çarptı. Oh dünya varmış, temiz hava. Küçük 
botumuza atladık. O sırada gemi hafif yana yatmış, burun üstü sulara gömülmeye başlamıştı. Denizaltın-
dan tıslayarak boşalan havanın sesi hâlâ duyuluyordu. Denizaltı aşağıya doğru kayarken çıkan hava ka-
barcıkları suyu fosforize etmiş ve etrafımıza gümüşten bir göl oluşmuştu. İki dakika sonra aşağıdan gelen 
patlamaları duyduk. Evet, bombalar patlamış ve gemimiz SMS U19, 11 Eylül 1944 günü gece 23.10’da 
Karadeniz’de Filyos yakınlarında sulara gömülmüştü” (Milliyet, 5 Eylül 1989: 11). 
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Almanya ile olan ilişkilerini 2 Ağustos 1944 tarihinde bütünüyle kesti (Gön-
lübol, 1987: 145). 

Hitler, savaşta artık ülkesinin galip gelemeyeceğini biliyordu. Ancak 
‘ölmek kayıtsız şartsız teslim olmaktan daha iyidir’ anlayışıyla sonuna ka-
dar savaşıyor ve ölüm kalım mücadelesi veriyordu (Sander, 2007: 184). Ben-
zer şekilde Karadeniz’deki altı denizaltının mürettebatı da son ana kadar 
direnmiş ve denizaltılarını Ruslara teslim etmek yerine batırmayı ve Türki-
ye topraklarına çıkmayı göze almışlardı. Denizaltılarını batıran mürettebat 
kısa bir süre dinlendikten sonra Karadeniz sahillerinden içeriye doğru iler-
lediler. Ne var ki, çok geçmeden 11 Eylül 1944 Pazartesi sabahı Bolu Vilaye-
ti’nin Akçakoca Kazası kıyılarında, iki subay ve 20 er, Kocaeli Vilayeti Kara-
su kıyılarında bir subay ve 21 erden oluşan iki Alman grubu giyimleri ve 
görünüşleriyle yöre halkının dikkatini çekince kısa sürede yakalandılar 
(Kolay, t. y.: 11). 12 Eylül 1944’ün sabahında ise Zonguldak’ın öteki yaka-
sında, Filyos önlerinde kumsalda bir başka grup fark edildi. Aralarında 
Hubert’in bulunduğu U-19 mürettebatının olduğu bu grupla birlikte yaka-
lanan bütün Alman denizaltı subay ve erleri Türk askerî makamlarınca tes-
lim alındı (Milliyet, 4 Eylül 1989: 13). Geçici bir süre bir kısmı garnizonlara, 
bir kısmı otellere yerleştirilen Alman askerler burada yaklaşık bir hafta bo-
yunca dostça misafir edildiler (Milliyet, 13 Eylül 1989: 13). 

Alman askerlerden Herbert Theurink anı defterinde Türk jandarmaları 
tarafından yakalanma hikâyesini şöyle anlatmaktadır. “Akça yakınlarındaki 
ilk merhabadan sonra dost olduğumuza kanaat getiren köylü bizi köye götürdü. 
Onlara İngiliz denizcileri olduğumuzu anlatmaya çalıştım ve İngiliz Konsoloslu-
ğu’nun nerede olduğunu sordum. Daha çok el kol hareketleri ve bölük pörçük söz-
cüklerle anlaşıyorduk. Saat 14.00 sularında İzmit’e giden bir otobüs köyden geçecek-
ti. Birden yanımızda beş kuruş Türk parası olmadığını anımsadım. Para lazımdı. 
Doktorum ben, dedim. Doktor olduğumun duyulmasıyla birlikte karnını açıp göste-
ren bir sürü erkek ve çocuk karşımda sıraya girdi. Yanımızdaki ilk yardım çantasın-
da ne varsa, aspirin, kinin, isal ilacı dağıttım. Ama İzmit’e hiçbir zaman ulaşamaya-
caktık. Öğlen yemeğine yeni oturmuştuk ki, jandarmalar bizi yakaladı. Yakalanan 
diğer grupla birlikte Akça’ya 25 km uzaklıktaki bir askerî garnizona götürüldük.” 
(Milliyet, 5 Eylül 1989: 11). 

Türk topraklarına çıkan Alman denizaltı mürettebatının yakalandığı sü-
reçte Türkiye Almanya ile bütün ilişkileri kesmişse de hâlâ tarafsızlığını 
sürdürmekteydi. Bu nedenle askerlerin hangi statüde ve ne şekilde tutula-
cağı Türk Hükümeti’nin önemli bir sorunu haline geldi. Zira Lahey ve Ce-
nevre Sözleşmelerinde yalnızca savaşan devletlerin esir aldığı kişilerle ilgili 
yaptırımlar vardı. Bu durumda Almanların nasıl ikamet ettirileceği belirsiz-
di (Muşmal-Korucu, 2013: 238). Bu süre içerisinde, Denizaltı mürettebatının 
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durumu hakkında Türk Hükümeti tarafından alınan karar doğrultusunda 
Alman denizaltı subay ve erlerinin Konya vilayetinin Beyşehir kazasında 
zorunlu ikamete tabi tutulmaları uygun görülmüştü (Arendt, 2003: 250). 

İkinci Dünya Savaşının çıkması ile birlikte, dönemin Genelkurmay Baş-
kanlığı Konya kent merkezi ile bazı ilçelerde bulunan askerî birliklerin yeri-
ni değiştirmişti. Hatta savaşın çıkacağı konusunda önsezileri olan Türk Ge-
nelkurmayı, daha 1938 yılı başlarında Beyşehir’de bulunan İstihkâm Tabu-
runu, Çanakkale boğazının tahkimi için Gelibolu bölgesine intikal ettirmişti 
(Benhür-Akçakaya, 2011: 184). Bu nedenle Beyşehir’de bulunan istihkâm 
taburunun bulunduğu kışla bu tarihten itibaren İkinci Dünya Savaşı’nda 
Türk topraklarına kaçan askerler için uygun bir ikamet alanı olarak ortaya 
çıkmış bulunuyordu. 

 
III. HİTLERİN ASKERLERİNİN BEYŞEHİR’E GETİRİLMESİ VE 

İKAMETİ 
1. Beyşehir’e Geliş 
Tarihi süreçte Beyşehir, dönem dönem sivil ve askeri esirlerin veya mül-

tecilerin ikamet ettirildiği bir yerleşim halindedir. Beyşehir’in zorunlu ika-
met bölgesi olarak seçilme nedenlerinin başında coğrafi konumu gelmekte-
dir. Anadolu’nun iç kısmında askerî sevkiyat yolları ile açılan cephelerin 
uzağında bulunmasının yanı sıra büyük bir gölün kenarında kurulmuş 
olması, karasal bir iklimin yaşandığı Orta Anadolu’daki diğer yerleşim yer-
lerine nazaran kışların daha ılıman geçmesi gibi sebepler bunlar arasında 
sayılabilir (Muşmal-Korucu, 2013: 229). Bu nedenle Beyşehir Kazası, I. Dün-
ya Savaşı sırasında olduğu gibi, II. Dünya Savaşı’nda da, zorunlu ikamet 
bölgesi/kamp yeri olarak tercih edilmiştir (Sarıçelik, 2006: 338; Muşmal-
Gümüş, 2020: 2043-2064)7. 

Türkiye topraklarında Karadeniz kıyılarında yakalanan Hitler’in asker-
leri Türk Hükümeti’nin aldığı karar doğrultusunda Eskişehir üzerinden 
trenle Konya’ya gönderilmiş ve 19 Eylül 1944 tarihinde Konya İstasyonu’na 
ulaşmışlardır. Aynı gün saat 15.00’de askerî kamyonlarla yola çıkarılan as-
kerler saat 19.00 itibariyle Beyşehir’e intikal etmiştir (Milliyet, 6 Eylül 1989: 
11; Arendt, 2003: 251), Türkiye’nin Almanya’ya savaş ilan ettiği tarihe kadar 
Beyşehir’de zorunlu ikamete tabi tutulan Alman deniz subay ve erleri, 19 
Eylül 1944 ile 9 Mayıs 1945 tarihleri arasında 233 gün, yani yaklaşık sekiz ay 
boyunca Beyşehir’de kalmıştır. 

 
7  1940’lı Yıllarda Beyşehir’deki Askeri Kışla’nın Görünümü için bk. Ek-4. 
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Beyşehir’e getirilen denizaltı subayları içerisinde yer alan U-23’ün ko-
mutanı R. Arendt, Konya yolculuğunu şöyle anlatır: “Eskişehir üzerinden 
süren uzun yolculuğumuz sırasında soframızdan yemek ve rakı hiç eksik olmadı. Bu 
topraklara özgü bu içecek bize ziyadesiyle verildi. Anadolu’nun içlerine doğru ilerle-
dikçe iklim şartları ve doğa yapısı da değişti. 19 Eylül 1944’de öğle vakitlerinde 
muhteşem kubbeleri olan ve minareleri ile göklere uzanan camilerin yoğunlukta 
olduğu Konya’ya ulaştık. Minarelerden ezan sesleri yükselmeye devam ediyordu. 
Yolculuğumuz şüphesiz İslamî bir şehrin kalbine doğru idi. Her şey gittikçe yaban-
cılaşıyordu fakat hiç sıkıcı gelmiyordu. Bilinmezliğin büyüsü ve içten misafirperver-
lik yolculuğumuzu daha da çekici hale getirdi.” (Arendt, 2003: 250). 

Karadeniz kıyılarında yakalandıktan bir hafta sonra Konya’ya ulaşan 
Hitler’in askerlerini yolculukları sırasında gördükleri ile Beyşehir’de karşı-
laştıkları kamp koşulları tam bir hayal kırıklığına uğratmıştır. U-20 Denizal-
tısının Komutanı Karl Grafen Beyşehir’e gelişlerini anı defterine “Arap çö-
lünde enterneyiz” başlığı ile şöyle not etmiştir: “Türk topraklarına ayak bastı-
ğımız andan itibaren Türklerin Alman askerleriyle ilgili belirgin bir görüşe sahip 
olduklarını anlamıştım. I. Dünya Savaşı sırasında Alman-Türk arkadaşlığının 
güçlü izlenimi bugüne dek silinmemişti. Bu nedenle disiplinimizi aramızdaki birliği 
bozacak her tür davranıştan kaçınmamız gerekeceğini anlamıştım. Biz Alman asker-
leriyiz ve öyle kalmalıyız. İşte 19 Eylül 1944 günü Beyşehir’e bu düşünceyle geldik. 
Adapazarı’nda bizlere Türkiye’nin en verimli bölgelerinden birine gönderileceğimiz 
söylenmişti. Tren seyahati boyunca seyrettiğimiz kıraç tepeler ve tek tük yeşillikler 
içinde kurulmuş yoksul köyler, gideceğimiz yerin hiç de bizim anlayacağımız biçim-
de verimli topraklar olmayacağını gösteriyordu. Konya’ya vardığımızda Beyşe-
hir’deki kampa bizden önce 160 kadar Alman askeriyle 15 subayın gitmiş olduğunu 
öğrendik. Doğa karşısındaki hayal kırıklığımızı kampa bizden önce gelen Alman 
askerlerinin en azından orayı ne hale yola sokmuş olacağı düşüncesiyle yok etmeye 
çalışıyorduk. Ama ne gezer.” (Milliyet, 6 Eylül 1989: 11). 

1944 yılının Ramazan Bayramı’nın 1. günü Beyşehir’e getirilen Alman 
askerlerinin beklentisi U19’un telsizcisi Peter Seifer’in bir anısında şöyle 
anlatılmaktadır: 19 Eylül 1944 Şeker Bayramı, Alman denizciler Beyşehir’de 
bir garnizonda ağırlanıyorlar. Erler için güzel bir bayram yemeği hazırlan-
mış. Günlerdir konserveye talim eden denizciler önlerine konan nar gibi 
kızarmış et parçasına adeta saldırıyor. Peter Seifer arkadaşlarına sesleniyor. 
Çıtır çıtır kızarmış kurbağa bacaklarını görüyor musun: “Bir ısırdım dişlerim 
elimde kalıyordu az daha. Ben kurbağa bacağı yediğimizi sanıyordum. Meğer tanı-
madığım küçücük bir kuşmuş. Bayram yemeği olarak Alman misafirlere bıldırcın 
ikram etmişlerdi.” (Milliyet, 7 Eylül 1989: 11). 

 
2. Konaklama Koşulları 
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Beyşehir’e getirilen Alman deniz askerlerinden astsubay ve erler kışla-
ya, subaylar da Beyşehir Çarşısında yer alan Merkez Otel’e yerleştirilmiş-
lerdir. U-23 Denizaltısının Komutanı R. Arendt, bu konuda “19 Eylül 1944’te 
saat 19.00 da Beyşehir’de merkez otelin önüne indik. Vakit geçirmeden merkeze 
arabayla birkaç dakika uzaklıkta olan toplama kampına devam edildi” (Arendt, 
2003: 251) derken, U-20 Denizaltısı Komutanı Karl Grafen’de bu konudaki 
anılarını şöyle anlatmaktadır. “Bizi taşıyan araç, Beyşehir’de Merkez Otel’in 
önünde durdu. Kapının önünde üzerinde bizi Alman üniformalı ancak kol ve omuz-
larında hiçbir rütbe işareti bulunmayan birisinin karşılaması ilk şaşkınlığımız oldu. 
‘Ben tercümanınız Jager’ demişti. Subayların nezaretçisiydi. O da enterne olmasına 
rağmen yıllarca Ankara’daki Alman Büyükelçiliğinde çalışmış ve bu arada Türkçe 
öğrendiği için kampta tercümanlıkla görevlendirilmişti. Subayların bir bölümü 
otelde kaldı ve biz de erlere ayrılan kışlaya doğru yola çıktık. Erlerin kalacağı kampa 
vardığımızda hepimizin şaşkınlığı ve hayal kırıklığı doruktaydı.” (Milliyet, 6 Eylül 
1989: 11). 

Alman Subaylar masraflarını Türk Hükümeti’nin karşıladığı küçük bir 
otelde kalmışlardır. Subaylar arasında bulunan R. Arendt günlüğünde oteli 
şöyle anlatır: “Burası bir handı. Zemin katta Hasan’ın Lokantası vardı. Biz oraya 
‘Zehir Lokantası’ derdik. Zemin katta bir de Ali’nin Kahvesi vardı. Yatakhaneleri-
miz üst katta pencereleri pazar yerine bakan odalardaydı. Odaların kapıları üstü 
kapalı balkonlara açılırdı. Balkonlar kervan hayatının devam ettiği iç avluya bakı-
yordu” (Arendt, 2003: 257). Günümüzde Derebucaklılar İş Hanı’nın bulun-
duğu alanda yer alan Merkez Otel’in Beyşehir’de Manastırlılar Han’ı olarak 
bilinen yapı olduğu anlaşılmaktadır. Bu tarihte Alman Subaylar ile temas 
eden 1929 doğumlu Naci Demirat bu konuda şöyle demektedir: Almanlar 
bugün ki Derebucaklılar Hanı’nın yerinde olan Manastırlılar Hanı’nda kaldılar. İki 
katlı geniş ve büyük bir handı. Altında bir kahve vardı. (Naci Demirat ile kişisel 
iletişim, 16 Temmuz 2013). 

R. Arendt otel odalarını şu şekilde tasvir etmektedir: “Odamızda üzerinde 
döşek olan iki tane tahta yatak vardı. Ancak bunların her tarafı tahtakurusuydu. 
Onlarla uzun ve bitmeyen bir savaş yaptık. En büyük silahımız gaz lambalarıydı. 
Masa ve sandalyeleri belli bir zaman sonra temin edebildik. Bize Beyşehir’de bu 
işlerde Mustafa ve İbrahim adında iki çocuk yardım ediyordu. Elma sandığından 
yaptığımız komodinlerin üstüne süs eşyası olarak U-23’ün flamalarını ve tahta 
modellerini koymuştuk. Ayrıca U-23’ün birkaç tane fotoğrafı da vardı. Deniz altı 
personelinin burada misafir olduğundan artık kimse şüphe edemezdi.” (Arendt, 
2003: 259). 

U-19 Denizaltısının Komutanı Hubert Verpoorten ise Beyşehir’de kal-
dıkları otelle ilgili anı defterine şöyle not düşmüştür. “Beyşehir’de bize tahsis 
edilen Merkez Otel’deki odalarımızda yatak olarak kullandığımız tahta sedir dışında 
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möble yok. Bazılarında yatağın yanı sıra belki 15-30 cm çapında bir ayna. Zaman 
içinde odaları hale yola soktuk tabi. Bize yardım etmekle görevli iki Türk genci Mus-
tafa ve İbrahim bir yerlerden mukavva, kâğıt ve çivi buldu. Elimizdeki tek sandıktan 
asker dolabı yaptık. Üzerine yatak örtülerinden birini de örtünce işte sana bir komo-
din. Odanın bir köşesine onu yerleştirdik. Üzerine savaş bayrağımızı astık, bir de bir 
yerlerden kestiğimiz resmi. Oda gayretlerimiz sonunda sıcak bir görünüm aldı. 
Oturma odamızda tıpkı diğer Türklerin evlerinde olduğu gibi yerler halıyla örtü-
lüydü ve duvarın iki yanına diz boyu iki kerevet üzerinde oturuyorduk. Daha sonra 
buna elinden marangozluk gelen iki arkadaşın yaptığı bir masa ve iki iskemle eklen-
di. Yıkanmamız için üzerlerine küçük birer musluk takılı iki teneke bidon ve onun 
altına yerleştirilmiş tahta bir yalak vardı. Aslında bu lavabolar Beyşehir’in koşulla-
rında çok modern. Öyle ya biz Beyşehir’in başlıca otelinde kalıyoruz.” (Milliyet, 7 
Eylül 1989: 11). Almanların kaldıkları Merkez Oteli’ni işleten Ali Doğan’ın 
ifadesine göre, Almanların otel parasını devlet ödemiş, Levazım Yüzbaşı 
İbrahim Bey ödemeleri hiç aksatmamıştır (Milliyet, 14 Eylül 1989: 11). 

R. Arendt’in günlüğünde subayların kaldığı hanın yanı sıra astsubay ve 
erlerin ikamet ettiği kamp hakkında da bilgiler verilmektedir. Onun verdiği 
bilgilere göre, 1944 yılında Beyşehir’de Alman Askeri Enterne Kampı olarak 
kullanılan yer burada bulunan Türk Garnizonuna ait askeri bir kışladır. 
Kamp komutanlığını Türk Binbaşı Naci Erda yürütmektedir. Kampta, su-
bay ve erler dâhil olmak üzere 268 Alman askeri bulunmaktadır. Bu asker-
lerden 61’i deniz kuvvetlerindendir. Kampta bulunan astsubaylar ve erler 
Alman ve Türk subayları selamlamakla yükümlüdür. Sıtma nedeniyle sağ-
lıksız bir yerde bulunan kamp İç Anadolu’da askeri tesislerin çok uzağında 
konuşlandırılmıştır. Burada komutanlara tahsis edilmiş 1 ana binanın yanı 
sıra yatakhanelerin ve yemek salonunun bulunduğu 3 ayrı bina ile sıhhi 
malzemelerin bulunduğu 1 tesis, 1 hastane, 1 mutfak ve 1 atölye mevcuttur 
(Arendt, 2003: 329)8. 

Türkiye Hükümeti, Beyşehir’de gözetim altında bulundurulan Alman 
askerlerini kendi kışlalarında ve kendi şartlarında ikamet ettirmişlerdir. 
1944 yılındaki şartlara göre kampın durumu şu şekilde tespit edilmişti: 
“Kampta elektrik tesisatı yoktur ve aydınlanma için sadece gaz lambaları kullanıl-
maktadır. Odalarda ısınmak amacıyla soba kullanılmaktadır. Bina taştan bir yapı 
olduğu için yangın tehlikesi neredeyse yoktur. Ancak yangın söndürme aleti bu-

 
8  20 Aralık 1944 tarihli rapora göre Kampın Adı: Alman Askeri Enterne Kampı, Adresi: Beyşehir-

Konya, Kapasitesi: 268, Kamp Komutanı: Türk Binbaşı Naci Erda; Alay: 155 Mürettebat, 14 Subay, 
124 Astsubay, 17 Er; Deniz Filosu: 61 Mürettebat, 9 Subay, 32 Astsubay, 20 Bahriyeli; Sınır Muha-
fız Birliği ve Gümrük Birimi: 50 Mürettebat, 5 Subay; Toplam 268 Alman Vatandaşı; Mutemet: Bin-
başı Friedrich Lorz; Ziyaretçiler: Jacques Mallet, ve Tercüman Willy Mamboury (Arendt, 2003: 
329). 
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lunmamaktadır. Yatakhanelerin havalandırması yetersizdir. Yaklaşık 130 kişi, 25 m 
uzunluğunda, 10 m genişliğinde ve 5 m yüksekliğindeki aynı yatakhanede kalmak-
tadır. Yatakhanede 2’li olmak üzere 120 ranza yer almakta, her bir enternenin Türk 
askerlere de verilen uyku tulumu, yün battaniyesi ve 2 yastığı bulunmaktadır.” 
(Arendt, 2003: 330). 

Kampla ilgili ilk izlenimleri Karl Grafen şöyle anlatır: “Bizleri karşılamak 
için bir takım insanlar araçlara doğru koşuyordu. Aman tanrım bunlar Alman 
askerleri miydi? Harika! Bir kısmının üzerinde Alman, bir bölümünde Türk kaput-
lar, altında yarı çıplak, bir kısmının ayağında terlikler, üzerinde bir hırka, neredey-
dik biz? Burası gerçekten enterne edilenlerin kaldığı kamp mı diye soruyorum. San-
ki Arap çölünde tutsağız. İşin ilginç yanı etrafta Türk subayının olmaması. Tercü-
manımız Jager’e soruyorum: Bir yetkiliyle konuşabilir miyim diye. Bugün bayram-
mış. Türk subaylarıyla görüşmek bugün oldukça zor diyor. Bekliyoruz. Birkaç gong 
sesi duyuyorum ve ondan sonrası sanki bir oyun. Buranın eskileri kucakladıkları 
bakır karavanaları köşelere taşıyıp etrafına çöküyorlar. Etrafta ne bir masa, ne de 
oturacak bir sandalye var. Avluya bakıyorum, köşelerde karavanaların etrafına çö-
ken insanlar. Elleriyle ekmekleri bana bana bir şeyler yiyorlar. Soğumakta olan ha-
vanın serinliğini sırtımda hissediyorum. Vakit geçiyor, ne bir Türk subay ne de 
kampın kıdemlisi ortalıkta. Eh ne yapalım, kendi işimiz kendimiz görürüz diyor ve 
bizim tayfalara ayrılan bölümün bulunduğu binanın ikinci katına çıkıyoruz. Yan 
yana dizilmiş ranzalar ne bir iskemle ne bir masa. Ot minderler ve örtüleri alıp 
ranzalara dağılıyoruz. Kampın kıdemlisi ağır bir Viyana aksanıyla konuşan astsu-
bay burada yaşama koşullarının aralarında iş bölümü yapmaya izin vermediğinden 
yakınıyor. Yani kampta her koyun kendi bacağından asılıyor. Askeri disiplini koru-
mak mümkün değil. Çocuklar aç, karınlarını nasıl doyuracağımızı düşünüyoruz. 
Neyse iki tanesi mutfağa gidip bir şeyler hazırlıyor.” (Milliyet, 6 Eylül 1989: 11). 

Beyşehir Kampı’nda Almanlara tahsis edilen imkânlar, Türk askerleri-
nin durumundan daha iyi görünmektedir. Beyşehir’de Alman subay ve 
erlerin karşılaştıkları bu ortam genelde dünyanın diğer köşelerindeki kamp-
larla kıyaslandığında o günün koşullarında mükemmel sayılabilirdi. Ancak 
Beyşehir’e gelen bu genç insanların burayı başka bir yerle karşılaştırma 
olanakları yoktu. Üstelik Almanya gibi sanayileşmiş bir ülkeden gelen bu 
denizciler zaferden zafere koşacaklarını sanırken beklemedikleri bir anda 
Türkiye’de enterne olup savaştan çekilmek zorunda kalmışlardı. Bu nedenle 
Anadolu’daki ilk izlenimleri onlar için büyük bir hayal kırıklığıydı (Milliyet, 
7 Eylül 1989: 11). Kamptaki askerler arasında bulunan Selfer ise anılarında 
şöyle diyor: Beyşehir’de enterne edildiğimiz kampta yaşam koşullarımız gerçekten 
ilkeldi; ancak unutmamak gerek bu koşullarda yaşayan sadece biz değildik, Türk 
askerlerinin durumu da parlak değildi. Yoksul bir ülkedeydik. Kışlada da yoksulluk 
vardı, her yerde olduğu gibi.” (Milliyet, 6 Eylül 1989: 11). 
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Kampın sorumlu Komutanı Binbaşı Naci Erda her fırsatta Almanların 
Türkiye’de misafir oldukları sürede her türlü yardımın kendilerine yapıla-
cağını ifade etmiş ve dostane ilişkilerin nişanesi olarak makul isteklerin ye-
rine getirileceğini söylemiştir. Komutan Erda bu isteklerin yerine getirilmesi 
için de Alman askerlere sabırlı olmaları hususunda sürekli telkinlerde bu-
lunmuştur (Arendt, 2003: 255) 9. İsviçre Elçiliği’nin kampa dair gözlemle-
rinde, “Kamp komutanı ve mutemet gibi subaylarla birlik arasında bir uzlaşma söz 
konusudur. Kamp komutanı insanda enerjik, insancıl düşünebilen bir subay izleni-
mi bırakmaktadır. İç Anadolu’nun coğrafik koşulları ve iklim koşulları ve her koşula 
uyum sağlayabilen Türk askerleri düşünüldüğünde, Türk askeri kurumlarının ve 
yetkililerinin enterneleri memnun etmek için kayda değer şeyler yaptığını söyleyebi-
liriz.” değerlendirilmesini yapmaktadır (Arendt, 2003: 340). 

 
3. Askerlerin Nitelik ve Nicelikleri 
19 Eylül 1944 ile 9 Mayıs 1945 tarihleri arasında yaklaşık sekiz ay bo-

yunca Beyşehir’de gözetim altında tutulan askerlerin sayıları hakkında bazı 
tahminler yürütmek mümkündür. Konuyla ilgili bazı belgelerde 1944 yılın-
da Beyşehir’de 320 Alman askerinin bulunduğu söylenmektedir (Milliyet, 3 
Eylül 1989: 1). Rudolf Arendt’in günlüğünde yer alan bir raporda, astsubay 
ve erlerin bulunduğu kampta otelde kalanlar dışında 268 Alman askerinin 
gözetim altında tutulduğu ifade edilmektedir (2003: 329). Kampta kalan 
Alman astsubay ve erler ile Merkez Otel’de kalan subaylar birlikte değer-
lendirildiğinde Beyşehir’de ikamete mecbur tutulan Alman askerinin sayı-
sının 320 civarında olduğu söylenebilir. 

Beyşehir’de kampta ikamet ettirilen askerlerin bir kısmının daha önce-
den buraya gönderilmiş karacı askerler olduğu anlaşılmaktadır. R. Arendt 
günlüğünde: “Kamp hakkında önceden bilgi edinmiştik. 160 tane askerin olduğu-
nu bildiğimiz kampta Kırım’dan küçük bir asker kaçağı grubu da vardır. Ayrıca 
Dimetoka bölgesinden gümrükçü, gizli polis ve bekçilik yapmak üzere görev yapan 
gönüllü birlikler Bulgaristan’dan Türk tarafına geçmişti(Arendt, 2003:251) de-
mektedir. Bu konuda Karl Grafen ise şöyle bilgi vermektedir: “Kampta biz 
gelene dek 160 Alman askeri ve Kırım’dan Türkiye’ye sığınan asker kaçaklarının 
oluşturduğu küçük bir grup varmış. Türkler bu asker kaçaklarına eski Almanlar 
diyor. Bulgaristan sınırından gelenler ise büyük çoğunluğu sınır koruma muhafız 
birliğinden ve Bulgarların saldırısından kaçıp Türkiye’ye sığınmışlar. Meriç Neh-
ri’ni geçerken ağır kayıplar vermişler. Çoğu yarı çıplak kendini sınırın öte yakasına 
zor atmış. Demin gördüğüm kıyafet karmaşasının nereden kaynaklandığını böylece 

 
9  Kamp komutanı Naci Erda ve iki Alman subayının fotoğrafı için bk. Ek-7. 
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anlıyorum. Karacı askerler Merkez Otel’de kalan subaylarının kendileriyle hiç ilgi-
lenmemesinden şikâyet ediyorlar. Özellikle de Binbaşı Müller’den.” (Milliyet, 6 
Eylül 1989: 11). 

1944 yılında Beyşehir’e yerleştirilen deniz askerlerinin dışında, buraya 
daha önceden getirilmiş Alman askerleri olduğu gibi, sonraki yıllarda dahi 
kampa yeni katılımların olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim 1945 yılı başların-
da Bulgar cephesinden Türkiye’ye kaçan 4 yeni Alman subayı da Beyşehir’e 
getirilmiştir (Milliyet, 10 Eylül 1989: 13). Ayrıca Beyşehir’de Alman askerle-
rin dışında, başka milletlere mensup askerlerin de ikamet ettirildiği anlaşıl-
maktadır. Bu konuda Beyşehirli kaynak kişilerden Naci Demirat, Manastır 
Hanı’nda kalan subayların sayısı hakkında 50-60 kişiydi ama aralarında 
İtalyanlar da bulunuyordu demektedir (Naci Demirat ile kişisel iletişim,16 
Temmuz 2013). Beyşehir’deki bütün askerlerin sevk edildiği Isparta Kam-
pı’nda 70 kadar İtalyan ve 50 kadar Fransız subay ve erinin bulunduğu bi-
linmektedir (Milliyet, 15 Eylül 1989: 11). Ancak bunların Beyşehir’den gön-
derilen askerlerden olup olmadığı anlaşılamamıştır. Zira II. Dünya Savaşı 
sırasında 1941 yılında Antalya’da batan Fransız Bayraklı Saint Didier Vapu-
ru’ndan kurtulup Isparta’ya sığınan Fransızlar ile savaştan kaçan İtalyan ve 
Yunan mültecilerin de Türkiye’ye sığındığı bilinmektedir (Şenol, 2003: 102; 
Keser, 2009: 205). 

 
4. Beslenme Koşulları 
Beyşehir’de gözetim altında tutulan Alman astsubay ve erlerin ikamet 

ettiği kamp ile subayların kaldıkları otel ayrı şartlara ve koşullara sahip 
bulunuyordu. Ancak her ikisinin de durumu kötü değildi. Kampta yemek 
yenilen mutfak yatakhanelerden ayrı bir binada bulunuyordu. Üç öğün 
yemek çıkarılan kampta yemekler kalite açısından Türk birliklerinin yedik-
lerinden daha iyi durumdaydı. Alman askerlere günlük kişi başına 200 gr et 
ve 700 gr ekmek dağıtılmaktaydı. Kampta hasta olan askerler için doktor 
talimatıyla özel yemek çıkarılmaktaydı. İsviçre büyükelçilik heyetinin ziya-
ret gününde, kahvaltı da et suyu, kahve, çay veya ıhlamur, ekmek, peynir; 
öğle yemeğinde düdük makarna ve inek eti, akşam yemeğinde makarna, 
kavrulmuş fasulye, meyve çıkarılmıştı. Ayrıca yemek dışındaki ihtiyaçlar ve 
alışveriş için kamp içerisinde bir de kantin yer alıyordu. Piyasa fiyatından 
%5 fazla olsa da kantinden sigara, çikolata, tuvalet malzemesi vb. ihtiyaçları 
satın almak mümkündü. Tütüne dair de herhangi bir sınırlama bulunmu-
yor, hatta saat 17.00’den itibaren alkollü içecekler de satılıyordu. Yemekler 
Türk usulü olduğundan Alman yemek kültürüne biraz uzaktı. Ancak Al-
man askerlerin yemeklerden şikâyeti bulunmuyordu (Arendt, 2003: 332-
335). 
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Beyşehir Merkez Otel’de kalan subayların beslenme durumu, kamp or-
tamından daha farklıydı. Subaylar için kaldıkları hanın çok yakınında Ha-
san’ın lokantası adındaki bir lokanta ile anlaşılmıştı. Hubert Verpoorten bu 
konuda: “Beyşehir’in pazar yerinde sol kolda bir lokanta vardı. Hasan’ın Zehir 
Mutfağı adını verdiğimiz lokantada önünüze ne konarsa, ne fiyata olursa yiyip 
kalkmak zorundasınız.” demektedir. Ancak kaynak kişilerden Naci Demirat 
bu hususta şunları söylemiştir: “Aşçı Hasan yemek ihalesini almıştı. Nohut, 
fasulye, patlıcan, pırasa gibi malzemeler Konya’dan gelirdi. Hasan’ın lokantasına 
grup grup gelir yemeklerini yerlerdi. Devlet askerlerin yemek masraflarını karşılı-
yordu.” (Naci Demirat ile kişisel iletişim, 16 Temmuz 2013). Önceleri Ha-
san’ın Lokantası’ndaki hesaplar ortak ödenirdi. 1 Kasım’dan itibaren ye-
mekler alakart oldu. Alman subaylar maaş aldıkları için artık yemek gider-
lerini kendi ceplerinden ödemek zorunda kalıyorlardı (Milliyet, 17 Eylül 
1989: 11). 

Aşçı Hasan’ın yemeklerden pek hoşlanmayan Alman subayların yemek 
konusunda biraz şikâyetçi oldukları anlaşılmaktadır. Hubert gibi Arendt’de 
hatıratında, Beyşehir’de kaldıkları hanın hemen altında bulunan Hasan’ın 
lokantasının kendi aralarında “zehir lokantası” adıyla anıldığından bahse-
der. Başlangıçta yemeklerin nispeten iyi olmasına rağmen, zamanla kötü-
leşmesi üzerine önce garnizon komutanına sonra da Kızılhaç’a şikâyette 
bulunmuşlar ancak yemeklerin düzelmesi hususunda uzun süre başarılı 
olamamışlardır (Arendt, 2003: 257-263). Bu konuda Hubert Verpoorten 
“Karnımızın doymamasının en önemli nedeni Türk mutfağının kendisiydi. Çorbası, 
ana yemek, tatlısı öyle bir komple yemek yok, her şey porsiyonla. Beyaz ya da kara 
ekmeğini aşına banıyorsun. Doyduğuna inanana kadar.” (Milliyet, 7 Eylül 1989: 
11) demektedir. Yemek konusunda Hubert’in yaşadığı bir başka olay anı 
defterinde şöyle yansımıştır: “İki arkadaşıyla birlikte Beyşehir’e pazara günlük 
alışveriş için gitmişti. Önlerinde bir kalabalık vardı. Herkes adamın birinin sürükle-
ye sürükleye götürdüğü bir hayvana bakıyordu. O ne? Bir yaban domuzu. Hubert 
ve arkadaşları köylünün yanına geldiler; Efendi! Nerede vurdun bu hayvanı? Tar-
laya musallat olmuştu bu murdar hayvan ama bu kez elimden kaçamadı, demişti 
köylü. Bize satar mısın? Yaban domuzunu kaymakama prim almak için getiren 
köylünün canına minnetti. Önce pazarlık ettiler, sonuçta 5 liraya anlaştılar. O ak-
şam Merkez Otel’de şenlik vardı. Alman subaylar, Hubert’in kendi eliyle pişirdiği 
yaban domuzunu yerken adeta vatana hasret gideriyorlardı” (Milliyet, 9 Eylül 
1989: 11). 

Merkez Otel’de kalan Alman subaylar yemeklerden şikâyetçi olmaları-
na rağmen Beyşehir’de kendi ülkelerinde göremedikleri bir bolluk da yaşı-
yorlardı. Etrafı üzüm bağlarıyla kaplı Beyşehir’de hayatlarında hiç yeme-
dikleri kadar bol üzüm yemişlerdi. Üzümün kilosu ise 15 kuruştu. Arada 
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sırada pazara İzmir ve Antalya’dan portakal da gelirdi. 4 tanesi 30 kuruşa 
satılırdı. Beyşehir’deki imkânlar II. Dünya Savaşı yılları için hiç de fena sa-
yılmazdı (Milliyet, 7 Eylül 1989: 11). 

 
5. Sağlık Koşulları 
Beyşehir’de ikamet ettirilen Alman askerlerinin bulunduğu kamp içeri-

sinde, ayrı binada 20 yataklı bir hastane bulunuyordu. Burada tıbbî işleri bir 
Türk binbaşı yürütmekteydi. Ancak sağlık malzemeleri ve tıbbi araç gereç-
ler dönemin şartları gereğince çok yeterli değildi. Kampta diş doktorunun 
da yeterli malzemesi olmadığı için Alman askerler tedavi amacıyla Kon-
ya’ya gönderilmek zorunda kalıyorlardı. Burada herhangi bir dezenfeksi-
yon odası ya da alanı bulunmuyordu. Ancak kamp içerisinde genellikle 
hijyene dikkat edilmekte ve kurallara uyulmaktaydı. 8 tane Türk tipi tuvale-
tin olduğu kampta 6 tane duş bulunmaktaydı. Fakat burada su bulunmadı-
ğından, su askerler tarafından 800 m. uzaklıkta başka bir yerden getirilmek-
teydi. Kamptaki askerler haftada bir Beyşehir’deki Türk hamamına gidebi-
liyorlardı (Arendt, 2003: 330-340). 

Beyşehir’in göl kenarında kurulması nedeniyle yerleşim sıtma hastalığı 
tehlikesi altındaydı. Bu nedenle Alman askerlerin üçte biri sıtma hastalığına 
yakalanmıştı. 26 Ocak 1945’te kampta çoğu sıtmaya yakalanmış yaklaşık 30 
hasta bulunuyor, doktorlar eldeki imkânlarını kullanarak hastaları tedavi 
etmeye çalışıyordu. Ancak yatak kapasitesi yeterli gelmediğinden hastalar 
yatakhanede kendi yataklarında tedavi edilmek durumunda kalıyor, du-
rumu ağır olanlar Konya’ya gönderiliyordu. Kampta tedavi için gerekli 
malzemelerin eksikliği nedeniyle sıtmaya karşı gerekli önlem alınamıyor, 
yeterli dozda kinin temin edilemiyor, yalnızca hastalara atebrin isimli bir 
ilaç verilebiliyordu (Arendt, 2003: 266-332). Bu nedenle sıtmaya yakalanan-
lardan Alois Ostermeier isimli asker 5 Ekim 1944 tarihinde Konya’daki has-
taneye nakledilirken, Karl Preuss ise 29 Ekim 1944 tarihinde hastanede te-
davi altında iken vefat etmişti. Her ikisi de Konya’daki Hıristiyan Mezarlı-
ğı’na defnedilmişlerdir. Kampta kalan Alman askerlerin yatakhanedeki yer 
sıkıntısı, sağlıksız iklim koşulları, sıtmaya karşı koruma sağlayabilecek araç 
gereç azlığı ve kampta suyun olmayışı gibi eksiklikler dışında bir şikâyetleri 
bulunmuyordu (Arendt, 2003: 332-338). 

 
6. Giyimleri, Kıyafetleri ve Gelirleri 
Beyşehir’de Merkez Otel’de ikamet ettirilen Alman subaylar sivil kıya-

fetlere sahipken, kampta bulunan astsubay ve erler kahverengi kumaştan 
bir pantolon, kısa bir ceket ve bir kaputtan oluşan Türk üniforması giymiş-
lerdir. Ancak Türk yetkililerin izni doğrultusunda kendi üniformalarını 
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giymekte serbest bırakılmışlardır. Kendi kıyafetlerini yıkamakla sorumlu 
olan askerlere zaman zaman çorap ve iç çamaşırı da dağıtılmış, ayakkabıları 
eskiyenlere de Türk askerî botları verilmiştir (Arendt, 2003: 332-333). 

Alman subaylar hakkında bilgi veren kaynak kişiler, aralarında 23-30 
yaşta olanlar varsa da subayların genellikle 35-40 yaşlarında olduğunu söy-
lerler. Hemen hepsi sarışın uzun boylu ve kabadayı olup bazıları top sakal-
lıdır. Genellikle açık renkli sivil kıyafet giyerlerdi. Kampta kalan askerlerin 
üzerlerinde ise askeri tulumlar vardı (Naci Demirat ile kişisel iletişim, 16 
Temmuz 2013). Özellikle subaylar çok temiz giyinir, jilet, tıraş sabunu, ko-
kulu sabun ve pudra gibi malzemeleri sıklıkla kullanır ve günlük tıraş olur-
lar, bazıları ise o günlerin ünlü parfümü Jan Marie Conti kullanırlardı (Milli-
yet, 15 Eylül 1989: 11). 

Alman Askerlerin Beyşehir’e getirildikleri 19 Eylül 1944 tarihinde üzer-
lerinde tespit edilen paralarına el konulmamış ve kendilerinde bırakılmıştı. 
Ancak isterlerse kamp komutanına emanet bırakmaları ve daha sonra ala-
bilmeleri hakkı tanınmıştı. Askerlere Türk Hükümeti tarafından Beyşehir’de 
kampta tutuldukları günden itibaren maddi destek de sağlanmış, subaylara 
günlük 4 TL harcırah üzerinden aylık toplam 120 TL maaş tahakkuk ettiril-
miştir. Beyşehir’de ikamet ettirilen Alman askerler savaş esiri olarak değer-
lendirmediklerinden bunlar için Cenevre Sözleşmesinin hükümleri uygu-
lanmamış, çalıştırılmak için kendilerine hiçbir şekilde baskı yapılmamıştır. 
Arzu edenler kamp içerisindeki günlük işlerle meşgul olmuş, bazıları kamp-
ta mobilya ve oyuncak üretimine katılmıştır. Bilakis bazı subaylar pasif 
kalmamak ve para kazanmak istedikleri için kendilerine çalışma izni veril-
mesini talep etmişlerdir. Fakat bu istek kamp komutanı tarafından Türk 
askerî kanunlarına ters düştüğü gerekçesiyle reddedilmiştir. Yine de enter-
nelerin sivil Türk şahıslar için çalışmalarına pek itiraz edilmemiştir (Arendt, 
2003: 334). 

1935 doğumlu Ayet Aydın’ın Beyşehir’de ikamet eden Alman Subaylar 
hakkında verdiği bilgilere göre, “Almanlardan birisi ayakkabı tamircisiydi. Bey-
şehirli Kunduracı Osman Kesme’nin dükkânında ayakkabı dikerdi.” (Ayet Aydın 
ile kişisel iletişim, 17 Haziran 2013) Dönemin başka bir görgü tanığı olan 
Mustafa Burçak da Almanların kayık tamirine yardım ettiklerini, kereste ve 
un fabrikasında çalıştıklarını söylemektedir (Mustafa Burçak ile kişisel ileti-
şim, 18 Temmuz 2013). 

 
7. İletişim ve Haberleşmeleri 
Türk yetkililerin gözetimi altında bulunan Alman Askerler Beyşehir’de 

kaldıkları sürede posta göndermeleri veya almaları hususunda herhangi bir 
sınırlama veya engellemeye tabi tutulmamışlardı. Almanların kamp hayatı 
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süresince mutemet kamp komutanı aracılığı ile Türk askeri yetkililerle ve 
yabancı koruma bölümüyle yazışma hakkı bulunuyordu. Radyonun bu-
lunduğu ve Türk subaylar için tahsis edilmiş olan kantine Alman Askerlerin 
girmesi serbestti. Kamp komutanlarının askerlere verdiği emirler Türkçeydi 
ve bir tercüman tarafından anında çevriliyordu. Yazılı olarak enternelere 
bildirilen haberler ise Almancaydı. 

İsviçre Elçiliği kamp denetçilerinin raporuna göre; “Kampta ikamet eden 
diğer askerler bu konuda yasaklı değildir. Ancak enternelerin ellerinde kitap ve dergi 
bulunmamaktadır. Zaten bunları temin edebilecekleri herhangi bir yer de yoktur. 
Ziyaret gününe kadar enternelere herhangi bir edebi eser de gönderilmemiştir. Gön-
derilseydi zaten kamp komutanı da bu tarz şeylere itiraz etmezdi. Diğer taraftan 
Kamp komutanının açıkladığına göre enternelerin posta göndermesi veya alması 
hususunda herhangi bir sınırlama yoktur. Her tür posta Türk kamp komutanlığın-
dan dağıtılmaktadır.” (Arendt, 2003: 330-337). 

Göl kıyısında yaptıkları yürüyüşler, tavla ve satranç oynamak dışında 
akşamları Alman radyosunun haber bültenini dinleyen bu insanlar için çok 
fazla bir haber alma kaynağı bulunmuyordu (Milliyet, 10 Eylül 1989: 13). 
Subaylar kaldıkları otelde ve otelin alt katında Ali Usta’ya ait kahvede haber 
almak amacıyla radyo dinlemekteydi. R. Arendt bu konuda: Öğlen öncesinde 
genellikle meşguliyetimiz satranç oynamaktı. Satranç oynamanın, okumanın ve 
öğrenmenin arasında dışarıdan pazarcıların bağırış çağırışı duyulurdu.” demek-
tedir (Arendt, 2003: 258). 

 
8. İzinleri ve Aktiviteleri 
Beyşehir’de ikamet ettirildikleri süreçte Alman Askerlerin kamp dışında 

geziler yapabilmesi hususunda herhangi bir yasaklama konulmamıştır. 
Almanların kampa gelmelerinden yaklaşık 20 gün sonra 8 Ekim 1944 Pazar 
günü ilk kez yürüyüşe çıkmalarına izin verilmiştir. Bu konudaki hatıraları-
na göre askerler o gün “Beyşehir Gölü’nün güney ucuna götürüldüler. Yürüyüşe 
katılan subaylar arasında cesur olanlar havanın soğuk olmasına aldırmadan çırılçıp-
lak kendilerini gölün sularına bırakıverdiler.” (Milliyet, 7 Eylül 1989: 11). Alman 
askerler bu tarihten sonra cumartesi günleri hariç her gün saat 15.00 ile 18.00 
arasında yürüyüşe çıkabilme imkânına sahip olmuşlardır10. Tabiatıyla bu 
geziler gözetim altında gerçekleştirilmiştir (Milliyet, 7 Eylül 1989: 11; 
Arendt, 2003: 262). 1926 doğumlu Mustafa Burçak’ın ifadesine göre, Ata 
Ağa isimli birisi bu askerlere tercümanlık yapıyordu. Şehir gezilerinde onla-

 
10  Kara ve denizci Alman subaylarının Naci Erda ile yürüyüşlerinden kalan fotoğraf için bk. Ek-5. 
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ra eşlik ediyor ve arada sıra dağılmamaları için talimatlar veriyordu (Musta-
fa Burçak ile kişisel iletişim, 18 Temmuz 2013). 

Beyşehir’deki Alman Askerler günlük kişisel aktivitelerinde herhangi 
bir engel ile karşılaşmamış, kampın içinde istedikleri gibi özgürce hareket 
edebilmişlerdir. Askerler günlerini verimli değerlendirmek amacıyla semi-
nerler düzenlemiş ve bir grup uzman ile Beyşehir’in doğası hakkında araş-
tırmalar dahi yapmışlardır (Arendt. 2003: 262). Kamp alanı geniş bir ortam 
sunduğundan rahatlıkla spor yapabilmişlerdir. Hatta spor aktiviteleri için 
zaman zaman futbol, voleybol topu, masa tenis alanı, oyun kartları ve mü-
zik aletleri gibi isteklerde bulunmuşlardır (Milliyet, 15 Eylül 1989: 11). Kay-
nak kişilerden Naci Demirat, Alman Askerlerin, kanala gelip duş aldıktan 
sonra Askerlik Şubesi’nde kışlada idman yaptıklarını söylemektedir (Naci 
Demirat ile kişisel iletişim, 16 Temmuz 2013). Ayet Aydın ise askerlerin 
kışlada baklava dilimli uçurtma yapıp uçurduklarını Beyşehirli çocukların 
da onları izlediklerini ifade etmektedir (Ayet Aydın ile kişisel iletişim, 17 
Haziran 2013). 

Merkez Otel’de kalan Alman Subaylar ise çok daha fazla serbestlik için-
de hareket etmişlerdir. Subaylar bir Türk astsubayın eşliğinde her gün öğle-
den sonra saat 14.00 ile 16.00 arasında şehirde gezebilmişlerdir. Yetkili Türk 
makamları tarafından söz verildiği takdirde kontrol olmadan da dışarıya 
çıkmalarına müsaade edilmiştir (Arendt, 2003: 336). Naci Demirat, Alman 
Subayların sabahın erken saatlerinde kanalda soğuk suyla duş yaptıklarını 
ve gölde yüzdüklerini söylemektedir (Naci Demirat ile kişisel iletişim, 16 
Temmuz 2013). Musa Öndül de bu konuda “Alman Subaylar sabahın erken 
vaktinde kalkarlar, karda kışta yıkanırlardı, çok temiz insanlardı. Otelin arka bahçe-
sinde top oynarlar biz de onları seyrederdik.” demektedir (Milliyet, 15 Eylül 
1989: 11). 

Subaylar, Beyşehir’de kaldıkları sürede çeşitli sosyal faaliyetlere dâhil 
olmuşlardır. Bu konuda anı defterinde bazı bilgilere rastlanmaktadır: “Hu-
bert Verpooerten, Beyşehir’e geldikleri günden itibaren Mustafa’ya ve Ali İbrahim’e 
kendisine yoldaşlık edecek bir köpek bulmalarını rica etmişti. 11 Kasım günü İbra-
him kucağında minicik bir köpek yavrusuyla geldi. Siyah kıvırcık tüyleri, düşük 
kulaklarıyla şirin mi şirin bir yavru. Merkez Otel şenlenmişti. Adını rakı koymuştu 
Hubert. Yataktan iskemleye, oradan yere atlıyor, terlik, ayakkabı ne bulursa kemiri-
yor, herkesle koşmaca oynuyordu. Kısa bir süre sonra rakıya bir de arkadaş geldi. 
Adını Zwicker koydular. Ne yazık ki Zwicker’in ömrü uzun olmadı. Bir gün onu 
beli kırılmış halde karların içinde buldular. Rakı, Hubert’in yanından hiç ayrılmı-
yordu. Kamptakiler yemeğe gidecekleri zaman Rakı da onlara katılıyordu. Kuyru-
ğunu sallayarak peşlerinden giderdi. En sevdiği yemek sahanda yumurtaydı. Beyşe-
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hir’den Isparta’ya giderlerken de Verpoorten Rakı’yı yanında götürdü. O da artık 
mürettebattan biriydi.” (Milliyet, 9 Eylül 1989: 11). 

 
9. Firar Olayı 
Beyşehir’de ikamet ettirilen Alman Askerlere her ne kadar Cenevre Söz-

leşmesine göre muamele edilmiyorsa da gözetim altında yaşamanın zorlu-
ğu ve bu sürecin ne zaman son bulacağının belirsiz olması gibi sebepler 
bazılarının kamptan kaçma girişimlerine neden olmuştur. Beyşehir’de kal-
dıkları sekiz aylık süreçte kampta yalnızca iki firar olayı yaşanmıştır. Beyşe-
hir Kampından kaçmaya çalışan iki Alman askeri kısa sürede yakalanmış ve 
bu askerler 7 ile 14 gün arasında ağır hücre hapsi cezasına çarptırılmışlardır 
(Arendt, 2003: 339). 

U-19’un mürettebatından Kramer de bir firar olayını şöyle anlatır: 
“Aramızdan birkaç kişi kaçmaya çalışmış ama yakalanmışlardı. Kampa geri getiri-
len kişiler ceza olarak ayakları iki odun parçası arasına sıkıştırılıp bir diğer ince 
değnekle dövüldüler. Hayatımızda ilk kez bir askerin dayak yemesine şahit oluyor-
duk. Beyşehir’de kaldığımız süre içerisinde bir kez daha bu aletle dayak cezasına 
tanık olduk. Alman erlerinden biri içtima sırasında bir Türk subayına Almanca 
domuz demişti. Önündeki arkadaşı da gülmüştü. Yüzbaşı çok kızdı. Ne dediğini 
sordu. Söylemeyince de o odunlu alete yatırdı.” (Milliyet, 6 Eylül 1989: 11). 

 
10. Askerlerin Yerli Halk ile İlişkileri 
Alman Askerleri Beyşehir’de kaldıkları sekiz ay boyunca hiç bilmedik-

leri tanımadıkları bir coğrafyada, onlar gibi kendilerini hiç tanımayan farklı 
dinden, milletten ve kültürden insanlar arasında kalmışlardır. Elbette ki 
onların kendilerine mahsus yaşayış biçimleri yöre insanının hatta Türk as-
kerlerinin dahi dikkatini çekmiştir. Dolayısıyla bu durum Alman askerleri 
için de farklı ve dikkat çekici olmuştur. Alman Askerlerin Beyşehir’de kal-
dıkları süre zarfında Beyşehir halkıyla ve Türk askerleriyle bir etkileşim ve 
iletişim içerisinde bulundukları anlaşılmaktadır. 

R. Arendt günlüğünde Yarbay San Efendi’nin kendisinin bilgisinden is-
tifade etmek istediğini şöyle anlatır: “San Efendi ile konuşmamız sırasında onun 
esas görevinin Türk denizaltılarında öğretmen olarak bizlerden faydalanmak için 
görüşme yapmak olduğu anlaşıldı. Savaş sırasında yapımına ara verilen denizaltı 
eğitiminde bizden faydalanmak istiyordu. Türkiye bu sıralarda tarafsız ve dost ol-
duğu için bu teklif büyük bir problem olarak görünmüyordu.” (Arendt, 2003: 261). 
Ancak Yarbay’ın Ankara’ya dönmesinden dolayı görüşme bu kadarla sınırlı 
kalmıştır. Alman Askerlerin uzmanlık alanlarından istifade edildiğine dair 
bir başka olay da Arendt tarafından anlatılmaktadır: “Beyşehir’de I. Dünya 
Savaşı’ndan önce Almanlar tarafından yapılmış olan hidroelektrik santrali vardı. 
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Günün birinde burası çalışmaz oldu. Bizim teknisyenler arızayı hemen giderdiler. 
Beyşehir’e tekrar elektrik verildi.” (Arendt, 2003: 261-263). 

U-19’un Komutanı Hubert Verpoorten’in anılarında ise Türklerin evleri 
ve yaşam şekillerinin Almanların dikkatini çektiği anlaşılmaktadır: “Türkle-
rin evlerindeki yaşam biçimini öğreniyoruz. Çaycuma’dan geldiğimiz gün Türkle-
rin evlerindeki ilkel yaşam biçimini fark etmiştik. Beyşehir’de kaldığımız otelde de 
durum pek farklı değil. Avrupa sitili yaşam bu ülkede sadece büyük kentlere has. 
Tahta, kerpiç ve taştan inşa ettikleri bu evlerde insan duvara eliyle çivi çakabiliyor”. 
Anlaşılan o ki, iki ayrı dinin, milletin ve kültürün insanları birbirlerinin ya-
şam biçimlerini de zaman zaman garipsemişlerdir. Nitekim Hubert, “Türk-
ler normalde kasketini, ceketini, paltosunu çıkartmadan ellerini, yüzlerini bir ibrik-
ten avuçlarına doldurdukları suyla yıkıyorlar.” diyerek şehirde rastladığı bazı 
Türklerin kendisine ya da diğer arkadaşlarına bakarken kıs kıs güldüklerini 
ifade etmiştir. Hubert bunun sebebini günlük tıraş olmasına ve günde iki 
kez dişlerini fırçalamasına bağlamıştır (Milliyet, 7 Eylül 1989: 11). 

Müslüman Türklerden farklı bir yaşam tarzına sahip olan Alman asker-
ler Beyşehir’de zorunlu ikamete mecbur tutuldukları dönemde kendi kültür 
ve inanışlarında yeri bulunan adetlerini veya gelenekleri uygulama imkânı-
na sahip olmuşlardır. 1944 yılı sonunda Beyşehir’de Noel kutlayabilen Al-
manlar için bu durum büyük bir moral kaynağı olurken daha önce bir Noel 
kutlamasına tanık olmayan Türk askerleri için de son derece şaşkınlık 
uyandırmıştır. Beyşehir’deki ilk Noel’i görkemli bir şekilde kutlamak iste-
yen Almanlar, hediyelerden, çam ağacına kadar her detayı düşünmüşler-
dir11. Anı defterinde bu konuya şöyle yer verilmiştir: “24 Aralık 1944 gecesi 
yenen Noel yemeğiyle ilgili anılar: 24 Aralık günü hepimiz canla başla çalıştık. Çam 
ağacını üzerini mumlar ve ışıklarla süsledik. Köşede bir de küçük bir Noel masası 
hazırladık. Masalara herkesin önüne bir kart koymuştuk: bayramınız kutlu olsun… 
Masanın üzerinde bembeyaz örtüler, her şey mükemmeldi. Ama içimizde yine de bir 
burukluk vardı. Yurdumuzda böyle bir masayı hazırlama, bu barış ortamını yaşama 
zevkinden mahrum olan insanları düşünüyorduk. Düşünceler kelimelere dökülmü-
yordu, ama göz göze geldiğimizde hepimizin aynı şeyi düşündüğünü fark ediyor-
duk. Saat 19 sularında misafirler akın etmeye başladı. Kamp komutanı seyahatteydi. 
Yüzbaşı İbrahim, kaymakam, bir sivil ki davetli değildi, Alman subay arkadaşlar 
kutlamaya katıldılar. Yüzbaşının arzusuyla bir şeref köşesi hazırlanmıştı. Noel şar-
kılarının söylendiği hikâyelerin anlatıldığı bu ışıl ışıl gecede, canımızı sıkan tek şey 
kaymakamın somurtup kimseyle konuşmayıp tırnaklarını yemesi oldu. Bu gecenin 
bizim için ne anlama geldiğini bir tek Yüzbaşı İbrahim anlamıştı ve diğer şeref misa-

 
11  Almanların ilk Noel kutlamasını çizerek resmettikleri odanın görüntüsü için bk. Ek-6. 
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firlerinin bu davranışı onu çok öfkelendirmişti. Ama hayatlarında ilk defa bir Noel 
yortusuna tanık olan kahveci Ali, Musa ve Mustafa mumlar ve ışık altında pırıl 
pırıl parlayan Noel ağacından gözlerini alamadılar, özellikle de 15 yaşındaki Musa. 
Onların hatırına sönen diğer mumları bir daha yaktık ve bize getirdikleri bayram 
kahvesini yudumlarken Noel Baba Hubert’in bu gece için hazırladığı özel programı 
izledik. Yaban’daki bu ilk noelimiz için 7 lirayı ödediğine kimse pişman değildi. 
Değmişti doğrusu…” (Milliyet, 8 Eylül 1989: 11). 

Anı defterinde Alman Askerlerin Beyşehir’deki yılbaşı gecesi kutlaması 
da geniş yer bulmuştur. “27 Aralık günü biz denizciler, odamızda toplandık ve 
denizcilere layık bir yılbaşı hazırlamaya karar verdik. Türkleri de davet edecektik. Bu 
kez odamızın havası değişik olmalıydı. Pencerenin önünde bir bar yaptık. Kâğıttan 
yıldızlar ve yeni yılı kutlayan panolar astık. Tek derdimiz içki sorununu nasıl çö-
zümleyeceğimizdi. Beyşehir’de ne şarap, ne likör, ne de rakı vardı. Konya ise, çok 
uzak, yüzbaşı bulabilir miydi acaba? Umut yok, ayın 31’i gelmiş çatmıştı. Her şey 
hazır, masalarda petrol lambaları, isimler yazılı kartlar, gürül gürül yanan soba… 
Bir çığlık içkiler geldi. 2 m kara rağmen Konya’dan bir minibüs gelmiş ve nevaleleri 
getirmişti. Barmen derhal işe koyuldu. Sigara stokumuz da hazırdı. Keyfimize diye-
cek yoktu. Saat henüz akşamın 8’iydi ve biz 3 şişe rakıyı devirmiştik. Bir ara Subay-
ların en kıdemlisi Karacı Binbaşı Lorz odaya geldi ve saptanan eğlence saatinden 
önce bizim eğlenmeye başlamamızı eleştirmeye kalktı. Ama öyle yanıtlar aldı ki, 
odayı terk etmekten başka yolu kalmamıştı. Saat 10’da misafirler akın etmeye başla-
dı. Kampın sorumlu komutanı Naci Erda Binbaşı yoktu. Onu yerine vekâlet eden 
Yüzbaşı İbrahim, yardımcı subaylar, doktor ve iki kişi misafirimiz Türklerdi. Gece-
nin atmosferi harikaydı. Gece saat 12’de kadehler kalktı. Yeni yılı karşıladık.” (Mil-
liyet, 9 Eylül 1989: 11). 

Alman Subaylarının Beyşehir’deki günlük hayatlarıyla ilgili bazı bilgiler 
elde edilebilmektedir. Alman Subaylar kaldıkları otelin altında bulunan 
kahvede otururlar, çay kahve içerlerdi. Bazıları Türklerle ticarî alışveriş de 
yapardı. Naci Demirat askerlere temin ettiği süt, yoğurt ve kaymak karşılı-
ğında onlardan Pepo marka fosforlu bir cep saati satın aldığını, ancak Türk-
çe bilmedikleri için işaret diliyle anlaştıklarını söyler (Naci Demirat ile kişi-
sel iletişim, 16 Temmuz 2013). R. Arendt, subayların Beyşehir’de kaldıkları 
sürede ellerindeki Türkçe-İngilizce sözlükle Türkçe öğrenmeye çalıştıklarını 
ifade etmektedir (2003: 262). Nitekim bazı subayların bu sürede akıcı bir 
Türkçe öğrendikleri anlaşılmaktadır (Milliyet, 4 Eylül 1989: 13). 

R. Arendt’in hatıratında: “Burası çok renkli bir yerdi. Sanki Binbir Gece Ma-
salları’nda gibiydik. Kervanlarla buraya gelen insanların malları ve yük hayvanla-
rıyla nasıl ilgilendiklerini izliyorduk. Hanlara gelip gidenler hayranlıkla baktıkları 
atlarıyla oldukça gururlanıyorlardı. Buradaki insanların hemen hemen hepsinin 
silahları vardı. Silahlar kullanmak için değil, erkekliğin bir göstergesi olarak taşını-
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yordu. Sadece kadınlar, özellikle güzel ve alımlı kadınlar ortada görünmüyordu. 
Dağ köylerinin köylüleri, şehre geldiklerinde erkekler kahvede otururlar, tavla oy-
narlar, nargile içerler ve muhabbet ederlerken bu sırada kadınlar bizim otelin karşı 
tarafındaki hamama giderlerdi. Burada kaldığımız sürede Türkçe öğrenmeye çalıştık. 
Kendi aramızda ilgi alanlarımızla ilgili seminerler-toplantılar yapıyorduk.” 
(Arendt, 2003: 334) demektedir. 

Alman Askerlerin Beyşehir’de görevli Türk Subayları ile de ilişkileri son 
derece iyi durumdaydı. Nitekim 7 Mayıs 1945 tarihinde Beyşehir’den ayrı-
lacakları gün orada görevli Türk subayların aileleri ve kentteki tüm tanıdık-
larla özel olarak vedalaşmışlardır (Milliyet, 10 Eylül 1989: 13). Hatta Beyşe-
hir’den ayrıldıktan sonra dahi Türkiyeli dostlarıyla ilişkilerini kesmemişler-
dir. Nitekim aylarca onlara hizmet eden Üstünler Köyü’nden Musa Öndül, 
Hubert’te gönderdiği mektup sonrasında aldığı davet ile 1969 yılında Al-
manya’ya işçi olarak gidebilmiştir. Hubert, Musa’yı şirketine aldırmış, za-
manla çocukları ve akrabaları da Hubert’in yanına işçi olarak girmişlerdir. 
Musa Öndül Beyşehir’deki Alman Subayların durumu ile ilgili şunları söy-
ler: “16 yaşında olduğum günlerde Almanlar geldi ve eniştem Ali Doğan’ın oteline 
yerleştiler. Sadece Pazar kurulduğu günler müşterisi olan otel birden doldu. Otelin 
altındaki kıraathaneyi de büyük enişte işletiyordu. İş çok, hemen orada çalışmaya 
başladım. Çaylarını, kahvelerini, gazozlarını götürüyorum. Bakkaldan çikolata, 
yumurta, sigara alıp onlara getiriyorum. Günlerim hep onlarla geçiyor. Hasan Am-
ca’nın lokantasına giderler, topluca yemek yerler, topluca otele dönerlerdi. Günlerini 
kitap okuyarak, radyodan ve gazetelerden haber izleyerek geçirirlerdi. Beni pek sev-
mişlerdi.” (Milliyet, 14 Eylül 1989: 11). Almanların kaldıkları oteli işleten Ali 
Doğan da “Almanlar Beyşehir’in ticarî hayatına canlılık getirdi. 320 kişinin yeme-
si içmesi, giyimi kuşamı derken epey para kazandık” (Milliyet, 14 Eylül 1989: 11) 
demektedir. 

 
IV. TÜRKİYE’NİN SAVAŞA GİRMESİ VE ALMAN ASKERLERİN 

DURUMU 
1944 yılı sonlarında Almanlar geri çekilerken ülkeleri bombalanmakta 

(Gönlübol, 1987: 183; Sander, 2007:179), 24 Aralık 1944 tarihli gazetelerde 
Hitler’in başkomutanlıktan feragat ettiği yazmaktaydı (Milliyet, 8 Eylül 
1989: 11). 28 Aralık 1944’te ABD Büyükelçisi Steinhardt, Türkiye Dışişleri 
Bakanı Hasan Saka’ya Türkiye’nin Japonya ile ilişkilerini kesmesini istedik-
lerini söylemişti. Bunun üzerine Türkiye 3 Ocak 1945’te Japonya ile ilişkile-
rini kesti. Yaklaşık bir ay sonra savaş sonrası düzeni görüşmek üzere 4-11 
Şubat 1945 tarihinde Roosevelt, Churchill ve Stalin arasında Yalta Konferan-
sı toplandı (Tekeli-İlhan, 2013: 353). Yalta Konferansında Birleşmiş Milletler 
Örgütü’nün kurulmasını gerçekleştirmek için 25 Nisan’da San Francisco’da 
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uluslararası bir konferansın toplanmasına karar verildi. Ancak San Francis-
co Konferansına katılacak devletlerin en geç 1 Mart 1945 tarihinden önce 
Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etmesi şartı konuldu. Ayrıca konferansta 
Almanya’nın üç işgal bölgesine ayrılması kararı alındı. Bu nedenle Türkiye 
23 Şubat 1945’te, 1 Ocak 1942 tarihli “Birleşmiş Milletler Beyannamesi”ni 
imzalayarak Almanya ve Japonya’ya savaş ilan etti (Tuncer, 2008: 193). 

Alman Denizaltı Komutanı Rudolf Arendt günlüğünde Türkiye’nin sa-
vaşa girmesini şöyle anlatıyor: “1945 Şubatı’nda Yalta Konferansında Türkiye 
Anti Hitler Koalisyonunun şiddetli baskısı altında Almanya’ya karşı onların safını 
tuttu. 23 Şubat’ta Türk hükümeti nihai kararını verdi ve 1 Mart 1945’te Alman-
ya’ya savaş ilan etti.” (Arendt, 2003: 261). Anı defterinden gazetelere yansıyan 
bölümlerinden Türkiye’nin savaşa giriş amacının Almanlar tarafından anla-
şıldığı görülmektedir: “O ana kadar tarafsız kalan devletler de barış yolunda Al-
manya’ya savaş ilan edeceklerdi. İki tarafsız ülke İsveç ve İsviçre dışında bu karara 
uymayacak tarafsız devletlere yeni kurulacak Birleşmiş Milletler teşkilatının kapıları 
kapalı tutulacaktı. Tarafsız devletlere kararı uygulamak için verilen mühlet 1 Mart 
1945 günü sona eriyordu. O ana kadar tarafsız olan Türkiye de 23 Şubat günü 
açıkladığı Alman rayhına karşı savaş kararını 1 Mart tarihli karar ile yürürlüğe 
soktu. Savaş ilanının müttefiklerin mühletinin son günü açıklanması bu konuda 
Türkiye’de oldukça büyük bir muhalefetin ortaya çıktığının kanıtıydı. Türkiye’nin 
politikası sonuna dek tarafsız kalmaktı. Türk halkı bu kararın sadece politik bir ma-
nevra olduğunu anlamış ve Türkiye’nin savaşa aktif olarak katılmayacağının gönül 
ferahlığını yaşıyordu. Türkiye hep Almanların dostu olmuş ve öyle kalmıştı.” (Mil-
liye, 10 Eylül 1989: 13). 

Türkiye savaşa fiili olarak girmediyse de Alman askerlerinin Türkiye 
sınırları içinde enterne edilmiş olmasından dolayı onlara karşı bazı tedbirler 
alması kaçınılmazdı. Bu amaçla 24 Şubat günü Beyşehir’deki askerlerin son 
kez Almanca haber dinlemelerine izin verildi. Ayrıca savaşın ilan edilme-
sinden sonra Alman subayların maaşı azaltıldı, askerlerin maaşı ise kesildi 
(Milliyet, 10 Eylül 1989: 13). Maaşların kesilmesi Almanlara karşı yapılan bir 
tedbir değil, ülkenin savaşa karşı hazırlığından kaynaklanmaktaydı. Zira 
Türkiye’nin Almanya’ya karşı savaşa girmesinden sonra dahi Alman Asker-
lerin kamp hayatlarında pek değişiklik yaşanmamıştır. Bu konuda R. 
Arendt’in “Biz Beyşehir’de enterne statüsünde ikamete mecbur tutuluyorduk. 
Türkiye’nin savaşa katılmasından sonra hayatımızda pek bir şey değişmedi. Aynı 
şekilde kampta yaşamaya devam ettik.” (2003: 262) şeklindeki ifadeleri de bu 
durumu açıklamaktadır. 

Türkiye’nin savaşa girdiği sıralarda Beyşehir Gölü’nden kaynaklanan 
sıtma hastalığı nedeniyle Alman Askerlerin üçte birinin sıtmaya yakalan-
ması üzerine Kamp Komutanı Binbaşı Naci Erda durumu Ankara’ya bil-
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dirmiş ve böylece askerlerin Niğde, Yozgat, Malatya veya Isparta illerinden 
birine transfer edilmeleri düşünülerek enternelerin Isparta’ya gönderilmele-
rine karar verilmişti. Sekiz aylık bir zorunlu ikamet süresinin sonunda Bey-
şehir’den ayrılmasına karar verilen askerlerden R. Arendt bu konuda şu 
bilgileri vermektedir: “17 kamyonla 7 Mayıs 1945’te Beyşehir’den Konya’ya 
hareket edecektik. Bunun için Beyşehir’de ikamet ettirilen askerlerin gönderilmesi ile 
ilgili o gün saat 17.00’de bir veda toplantısı yapıldı. Beyşehir’de bizim şerefimize 
ilginç bir veda toplantısıydı. Toplantıdan sonra kamyonlarla birlikte yola çıktık ve 
gece saat 10.00 sıralarında Konya tren istasyonuna ulaştık. Bagajlarımız ve çadırla-
rımız arkadan gönderildi. 9 Mayıs 1945 de öğlene doğru bir özel tren bizi Isparta’ya 
götürmek üzere hareket etti. 24 saat içinde Isparta’ya ulaştık.” (Arnedt, 2003: 266). 

Alman askerler Konya’da tren beklerken içlerinde en kıdemlisi olan 
Binbaşı Lorz, artık Führer selamının yasaklandığını duyurmuştur. Zira bu 
sırada Almanya bütünüyle teslim alınmıştı. Berlin 2 Mayıs’ta teslim olur-
ken, 7 Mayıs’ta da General Jodl Almanya’nın kayıtsız şartsız teslim olduğu-
nu ilan etti. Doğu Almanya ise 9 Mayıs’ta SSCB’ye teslim oldu (Sander, 
2007: 185; Tuncer, 2008: 167). Alman askerler ülkelerinin akıbetini radyodan 
öğrendiler: “Konya’ya vardığımızda Türkçe haber bültenlerinde Almanya’nın 
teslim olduğu duyuluyordu, Jager herkese tercüme etmişti. Haberin doğruluğu 
kuşku götürmezdi. Zaten son günlerde sağdan soldan öğrendikleri de sonun yaklaş-
tığını kanıtlıyordu. Öğleden sonra subayların en kıdemlisi olan Binbaşı Lorz, biz 
denizcilere Konya’daki askeri komutanı ziyaret etmemiz gerektiğini, ancak Binbaşı 
Naci Erda’in artık Führer selamı görmek istemediğini söyledi. Isparta’ya vardığımız 
andan itibaren Führer selamı resmen yasaklanmıştı. Akşam yemeğinden sonra 3 
subay Hubert, Henning ve Arendt yakındaki bir çay bahçesine gittik, radyoda Türk-
lerin İstiklal Marşı çalınıyordu. Herkes ayağa kalktı. Türk millî marşını müttefik 
devletlerin marşları izledi. Tamam, haberler doğruydu demek. Çaylarımızı içtikten 
sonra, istasyon yönüne doğru yürümeye başladık. Karşımıza 5 genç Türk subayı 
çıktı. Bizim Alman olduğumuzu anlayınca yanımıza geldiler, bizi canı gönülden 
selamladılar. Almanya’nın savaşta yaptıklarına hayranlıklarını ifade ettiler ve İngi-
lizlerle Ruslara sövdüler.” (Milliyet, 10 Eylül 1989: 13). 

Beyşehir’den Isparta’ya götürülen Alman askerler, oradaki günlerinde, 
Pavyonlar Caddesi’nde (6 Mart Caddesi) ikamet etmişlerdir (Şenol, 2003: 
16). Burada Beyşehir’de olduğu gibi subayların kalması için şehir oteli tahsis 
edilmiş, erler de otele yakın kışlaya yerleştirilmiştir. İlk iki geceyi İstiklal 
Otel’de geçiren subaylar, daha sonra Şehir Oteli’ne yerleşmiştir. Ekim ayına 
dek Şehir Oteli’nde kalan subaylar, yeni maaşları yeterli gelmeyince parkın 
hemen yanındaki orduevine taşınmak durumunda kalmışlardır. Beyşe-
hir’de olduğu gibi burada da alışveriş, yürüyüş, banyo, spor, park gezintisi 
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gibi faaliyetleri haftalık programa göre günlük olarak düzenlenmiştir (Mil-
liyet, 11 Eylül 1989: 13). 

Alman askerler Beyşehir’de kaldıkları sürede misafir gibi yaşamışlardı. 
Ancak Türkiye savaşa girmiş, Almanya üç işgal bölgesine ayrılarak ABD ve 
SSCB’ye teslim olmuş ve Avrupa’da savaş bitmişti. Bu durum artık enterne-
lerin statüsünün değişmesini ve siyasi prosedürlerin uygulanmasını gerekli 
kılmaktaydı. Beyşehir’de zorunlu ikamete tabi tutulmalarından 8, ateşkes 
ilan edilmesinden 2 ay sonra, 2 Haziran 1945 günü kamp komutanı Naci 
Erda tarafından Alman askerlere artık savaş esiri statüsüne alındıkları bildi-
rilmiştir. Savaş esiri statüsüne alınsalar da hapsedilmeleri söz konusu ol-
mamış, sadece ikamet koşullarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Daha ön-
celeri 120 lira aylık alan binbaşı ve üsteğmen rütbesindekiler artık 57 lira 
maaş alacaktır. Erlerin kaldığı kışlayı ziyaret etmeleri ve onlarla görüşüp 
konuşmaları yasaklanmıştır. Ne var ki, maaşlarının azalması Alman subay-
ların mali durumlarını bozmuştur. Yine de 1 Kasım’dan itibaren savaş sıra-
sında yasal olarak esirlere temel ihtiyaçlar konusunda destek sağlayan Kızı-
lay’dan kendilerine ek 16,5 liralık bir maddi yardım bağlanmıştır. Ayrıca 
erlerin ücret karşılığında gül yağı fabrikasında çalışmalarına izin verilmiştir. 
Bazı Alman askerler yöre halkına teknik konuda yardımcı olmuş, makinele-
ri onarmış, gül yağı fabrikasının dinamosunu tamir etmişlerdir. Hatta o 
dönemde yapımına başlanılan hastanede dahi çalışmışlardır (Milliyet, 15 
Eylül 1989: 11). Bazıları çalışmak yerine kışlada kalmayı tercih ettikleri gibi 
para kazanmanın farklı yollarını da bulmuşlardır. Örneğin, bir kısmı kendi-
lerine dağıtılan ekmekleri aralarında bölüşüp kalanını satarak kazanç elde 
etmişlerdir. Almanya’da bir sigara paketi 7-8 mark olduğundan kendilerine 
verilen sigaraları saklayarak bunlar üzerinden Almanya’ya döndüklerinde 
gelecek planı dahi yapmışlardır (Milliyet, 12 Eylül 1989: 11). 

II. Dünya Savaşı sona ermesine rağmen Almanların yurtlarına ne za-
man dönecekleri konusu uzun bir süre netleşmemiştir. Türkiye’deki Alman 
askerler ya ABD’ye ya da SSCB’ye teslim edilecekti. 12 Temmuz 1946 tari-
hinde Alman Askerlerin ABD’ye teslim edilmesine karar verildi (Milliyet, 12 
Eylül 1989: 11). 18 Temmuz’da Binbaşı Naci Erda askerlere birkaç gün için-
de yola çıkacaklarını bildirdi. Bir yıl on ay on gün Türkiye’de kalan Hitler’in 
askerleri 21 Temmuz 1946 günü vapurla İzmir’den ayrıldılar ve Alman-
ya’ya doğru yola çıktılar. Türk Kızılay’ı Türkiye’de kaldıkları sürede destek 
verdiği askerlerin ülkelerine döndükleri ilk günlerde kullanabilmeleri için 2 
kilo zeytinyağı dahi tahsis etmişti (Milliyet, 13 Eylül 1989: 11)12.Bu tutum 

 
12  Türkiye’den ayrılacak olan Alman subaylara gemi güvertesinde incir ve kuru üzüm de dağıtılmıştır. Bk. 

Ek-8 
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şartlar gereğince iki yıl boyunca Türkiye’de zorunlu ikamete mecbur tutul-
muş ve Türkiye’nin savaşa girmesiyle esir statüsüne girmiş Alman Askerle-
re Türk Devleti’nin yaklaşımının nefis bir özetidir. 

1946 yılında İzmir Kızılay Örgütü’nde görevli Mahir Doğrul, 1946 yılın-
da İzmir’den yolcu edilen Alman askerleriyle ilgili şunları söyler: “1946 
yılında 25-26 yaşlarındaydım. Kızılay’da muhasebe yardımcısı olarak görev yapı-
yordum. Haziran ya da Temmuz ayında mıydık tam olarak hatırlamıyorum. Bu 
Almanlar İzmir’e trenle gelmeye başladılar. Kimi 3 gün kaldı, kimi 4 gün. Otellerde 
yatırdık. Meserret Oteli’nde, Şükran Oteli’nde, ekmeğin karneye tabi olduğu dö-
nemde yaşamamıza rağmen, onlara yokluk hissettirmedik, açta açıkta bırakmadık.” 
(Milliyet, 15 Eylül 1989: 11). Mahir Doğrul, geleceklerinin ne olacağı belli 
olmayan bu insanlara, Kızılay tarafından birer paket incir ve birer paket 
kuru üzümün armağan edildiğini anlatmış ve sözlerini şöyle tamamlamış-
tır: “Bize hep Türkiye’de gördükleri iyilikleri unutmayacaklarını söylüyorlardı. 
Bilmem öyle yaptılar mı?” (Milliyet, 15 Eylül 1989: 11). Yıllar sonra Alman-
ya’da yapılan bir toplantıda denizaltının ilk komutanı olan Ludwiggauner 
arkadaşları adına yaptığı konuşmada şunları söylemiştir. “Dünya Savaşı’nda 
Almanya’nın dünyada izleniminin hiç de iyi olmadığı bu yıllarda Türkiye’ye sığı-
nan, Türkiye’de sıcak bir yuva, dostluk, arkadaşlık ve güven ortamı bulan U19 
mensupları adına şahsınızda Türk halkına bir kez daha teşekkürlerimizi iletiriz.” 
(Milliyet, 13 Eylül 1989: 13). 

 
SONUÇ 
II. Dünya Savaşı’nın oluşturduğu şartlar nedeniyle Türkiye’de enterne 

edilmek durumunda kalınan Hitler’in askerleri Beyşehir’de iki ayrı noktada 
sekiz ay ikamete tabi tutulmuşlardır. Subaylar Beyşehir merkezinde bir 
otelde kalırken, astsubay ve erler de “Alman Askeri Kampı” olarak nitelen-
dirilen Beyşehir’de Türk Garnizonu’nun bulunduğu kışlada kalmışlardır. 
Türkiye Devleti II. Dünya Savaşı sırasında kendisine sığınan, yabancı devlet 
vatandaşlarına son derece iyi imkânlar sağlamıştır. Bu süreçte Alman As-
kerlerin ikamet ettirildikleri kampın şartları, ülkenin içinde bulunduğu du-
rum dikkate alındığında, Türk askerlerinin şartlarından daha iyi durumda-
dır. Alman Askerlerin hatıraları ve kampı ziyaret eden İsveç Elçiliğinin ra-
porlarında açık bir şekilde görüldüğü gibi 2 yıl boyunca Türkiye’de zorunlu 
ikamete tabi tutulan Alman askerlere son derece iyi muamelede bulunul-
muştur. Askerler Beyşehir’de kaldıkları sürede, Türk insanları ile dostluklar 
kurmuş, sosyal ve ekonomik açıdan etkileşimde bulunmuşlardır. Türki-
ye’de bir kısmı Türkçe öğrenen askerler burada edindikleri dostluklarını 
yıllarca sürdürmüşlerdir. Hatta bu vesileyle bazı kişiler Beyşehir’den Al-
manya’ya işçi olarak dahi gitmişlerdir. 
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Alman askerler Beyşehir’de kaldıkları sürede kent hayatında etkili ol-
muşlar, teknik anlamda Beyşehirli esnaf ve zanaatkârlara katkı sağlamışlar-
dır. Masrafları bütünüyle Türkiye tarafından karşılansa da sekiz ay boyunca 
320 askerin ikamet ettiği Beyşehir’de ciddi bir ticarî hareketlilik de gerçek-
leşmiştir. Bu süreçte Türkler ve Almanlar arasında kayda değer bir kavga-
nın, sürtüşmenin veya husumetin yaşanmadığı anlaşılmaktadır. Bilakis 
farklı kültürlere mensup olan bu insanlar arasında köklü dostluklar geliştiği 
görülmektedir. II. Dünya Savaşı’nın şartları içerisine dünyayı kasıp kavuran 
Hitler’in askerleri Müslüman bir ülkenin muhafazakâr bir toplumu arasında 
hiçbir sorunla karşılaşmadan aylar boyunca yaşamışlardır. Bu durum ken-
dilerine kucak açmış Müslüman Türk toplumunun tarihten gelen engin 
hoşgörüsünden kaynaklanmaktadır. Ayrıca burada, iki ülkenin 1. Dünya 
Savaşı’nda müttefik ve ortak hatıraların sahibi olmalarının etkisinden de söz 
edilebilir. Nihayetinde bu çalışma söz konusu Türk misafirperverliğini Al-
man toplumuna bir kez daha hatırlatmaktadır. 
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